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„A De ák té ren ja nu ár 12-én is mét meg szó lalt elő adást
ele ve nít jük fel. Bach teo ló gi á ja mél tó örö kös re ta lált,
hi szen Kamp Sa la mon a ze nét teo ló gi a i lag 
és fi lo zó fi a i lag alá tá maszt va in terp re tál ja, sőt mi több,
ezt a pró bák so rán az elő adók kal is meg oszt ja.”

Akarácsonyiörömhírutórezgései f 6.oldal

g Bak Pé ter

„Bárazajtókzárvavoltak,bementJé-
zus,megálltközépen,éseztmondta:
»Békességnéktek!«” (Jn 20,26b)

Mind a mai na pig a föl dön több
mil li ó an kö szön nek egy más nak ez zel
a két szó val: „Bé kes ség nék tek!” Szól -
hat így: „Szal em alej kum / wa alej -
kum essza lam.” De akár így is: „Sha -
lom ale ik hem / ale ik hem sha lom.”

Mi, ke resz té nyek azon ban nem
így kö szönt jük egy mást, kü lö nö sen

nem itt, Ma gyar or szá gon. El té rő
mó don üd vö zöl jük egy mást ró mai
ka to li ku sok, re for má tu sok és evan -
gé li ku sok. Min den ki is me ri a „Dicsér-
tessékaJézusKrisztus!”, az „Áldás,bé-
kesség!” és az „ErősváramiIstenünk!”
kö szön té si for má kat.

Szí vem sze rint a Jé zus ál tal hasz nált
sza vak kal kö szön nék én is, hi szen a
bé ke, a bé kes ség irán ti vágy ta lán az
egyik leg fon to sabb vá gya az em be ri -
ség nek. Ha még azt is hoz zá gon dol -
juk, hogy ez nem csak úgy ne ve zett
„po li ti kai” bé kes ség re vo nat ko zik,
ha nem a lel ki, egész ség be li, ne tán
tár sa dal mi bé ké re is, nem hi szem,
hogy so kan vi tá ba száll ná nak ve lem.

Még is úgy gon do lom, hogy ma -
rad junk meg a már meg szo kott for -
mák nál. Vagy még se?

Mi ért is je len te ne ne héz sé get Jé -
zus Krisz tus di csé re té vel kö szön te -
nünk egy mást, vagy ál dást és bé kes -
sé get kí ván nunk egy más nak? 

Né hány he te töb ben ar ról vi tat koz -
tak az Evangélikus.hu-n, hogy van-e,
s mi len ne az aka dá lya a két ma gyar -
or szá gi „til ta ko zó” egy ház egye sí té -
sé nek. Sze ren csé re a kér dés nyug vó -
pont ra ju tott. Vi szont ha az öku me -
né „szű kí tett” vál to za ta is ilyen he ves
re ak ci ó kat, hogy ne mond jam, in du -
la to kat vált ki, hogy ál lunk a szé le sebb
kör ben ér vé nye sü lő vel? 

Iga zá ból a mi há rom fé le köszön té -
sünk – ha jól meg gon do lom – egy más -
ba, egy más ból épül: Is ten, aki erős
vá runk né künk, úgy sze ret te a vi lá got,
hogy egy szü lött fi át, Jé zus Krisz tust
küld te a föld re, di csér tes sék az ő ne ve,

hogy ál dást és bé kes sé get hoz zon, je -
lent sen mind azok nak, akik hisz nek
őben ne, és ez ál tal örök éle tük le gyen.

A ren det (a bé kes sé get) a fe jek ben
kel le ne leg elő ször meg lel ni, ki ala kí -
ta ni, hogy va ló ban kö szönt hes sük
egy mást – akár a DicsértessékaJézus
Krisztus!, akár a Békesség néktek!
sza vak hasz ná la tá val és ko mo lyan
gon do lá sá val.

S ta lán áll jon itt ez a fen ti so rok -
nál szív hez szó lób ban meg fo gal maz -
va ReményikSándorBékességIsten-
től cí mű ver se: 

Nincsnyugalom,nincsnyugalom,
–aszív,

Amígver,mindörökrenyugtalan.
Demindörökkényughatatlanul,
IstentőlmégisBékességevan.
Nyugalmanincs,deBékességevan.
BékességIstentől.

Nincsnyugalom,nincsnyugalom,
–vihar,

Örökhullámzásavízfelszine.
Delentamélybenháborítlanul
Pihenatengersazemberszive,
Haddhullámozzékavízfelszine.
BékességIstentől.

Nincsnyugalom,nincsnyugalom,
–seza

Nyugtalanság,mintajárvány,ragad.
Tesugarazdszétbékességedet
Ésszóval,kézfogássalmásnakadd.
AzIstenBékességeisragad.
BékességIstentől.

Reggelmondd,délbenmondd
ésestemondd

AFeltámadottelső,szépszavát.
Ésragyogóbbáleszareggeled
Éscsillaghímesebbazéjszakád.
Ésbékességesebbazéjszakád.
BékességIstentől.

BékességIstentől:miígyköszönjünk,
Hogyköszöntésünkbenléleklegyen–
Vihartépettfák–ágainkonmégis
Vadgalambbúg ésBékesség terem.
Békesség:köszöntésünkezlegyen.
BékességIstentől.

Erős vár a mi Is te nünk!

Köszöntéseink-
köszönéseink

Uram,szeretnékválaszolni… f 2.oldal
Kortársművészetiésvallásijelenségek f 5.oldal
Szela f 11.oldal
Azökumenémelejeésvége f 11.oldal
Gyámságalólszabadságra f 13.oldal
Aprezentációjövője f 15.oldal

„A fő kér dés, hogy ezt a ha jót mi ként tud juk a sta ti kus ból
di na mi kus ál la pot ba hoz ni. Hogy élet te len or ga ni zá ci ó ból
élő or ga niz mus sá tu dunk-e vál ni. Ah hoz azon ban, 
hogy a Szent lé lek sze le lo bog tat has sa a vi tor lát, 
min den ki nek oda kell szán nia ma gát a szol gá lat ra.”

Égtájoló f 3.oldal

Ökumenikus
imaheti
melléklet

f 7–10.oldal
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Friss sze mé lyes él mé nyek szol gál tak
We ber püs pök pré di ká ci ó já nak ki in -
du ló pont ja ként. Egye bek mel lett szó
esett ar ról, hogy járt a De ák té ri

Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban,
ahol a Kortársképzőművészekatole-
ranciáról cí mű ki ál lí tást te kin tet te
meg, va la mint be szélt ar ról is,

mennyi re meg rá zó volt szá má ra a Ter -
ror Há za Mú ze um ban tett lá to ga tás.

Ne ve zett tár la tok már csak azért is
nagy ha tást gya ko rol hat tak a püs pök -
re, mert ő egy olyan szer ve zet, a GEKE
egyik fe le lős irányítója, amely nek tag -
jai ar ra kö te lez ték el ma gu kat, hogy a bi -
zony ság té tel ben és a szol gá lat ban kö -
zös sé get al kot nak, és igye kez nek hal lat -
ni hang ju kat konk rét tár sa dal mi kér dé -
sek ben oly mó don, hogy mind eköz ben
a pro tes táns ér té ke ket kép vi se lik.

Mint el mond ta, irány el ve i ket –
konk ré tan a szó szé ki és úr va cso rai kö -
zös sé get – az eu ró pai re for má to ri
egy há zak kép vi se lői ál tal 1973 már ci -
u sá ban alá írt leuenbergikonkordiában
rög zí tet ték. (A kon kor di át el fo ga dók
2003 óta im már a GEKE tag jai.)

Meg tud hat tuk azt is, hogy má ra Eu -
ró pa és Dél-Ame ri ka több mint har -
minc or szá gá ból ke re ken öt ven mil lió
pro tes táns – 107 evan gé li kus, me to dis -
ta, re for má tus és uni ált egy ház tag jai
– tö rek szik a meg bé kélt sok szí nű ség
meg élé sé re a min den na pok ban, a nél -
kü löz he tet len kö zös ne ve zőt, az az a
krisz tu si ala pot szem előtt tart va. 

Jé zus ra fi gyel ve pe dig ki-ki meg él he ti
és át él he ti – hang sú lyoz ta ige hir de té -
sé ben We ber püs pök –, hogy a va ló di
bol dog sá got nem a gaz dag ság, ha nem
az Is ten nel va ló kö zös ség, az Úr kö zel -
sé ge je lent he ti mind nyá junk szá má ra.

g Gaz dag Zsu zsan na

Korunkkontextusában
VendégigehirdetővoltBudavárbanaGEKEpüspök-elnöke

b Nevesvendégigehirdető,aGEKE(GemeinschaftEvangelischerKirchen
inEuropa–EurópaiProtestánsEgyházakKözössége)ügyvezetőelnö-
ke,dr. Friedrich Weber szolgáltajanuár12-i,vasárnapdélelőttiúrvacso-
rásistentiszteletenabudavárievangélikustemplomban.ABraunsch-
weigiEvangélikusEgyházlelkészivezetőjeazideiévigéjétis–„De ne -
kem olyan jó Is ten kö zel sé ge!” (Zsolt73,28a)–tartalmazóbibliaiszakaszt
választottaszószékibeszédetextusaként.Szavaitdr. Fa bi ny Ta más, egy-
házunkkülügyekértfelelőspüspöketolmácsoltaagyülekezettagjainak.
AliturgiábanFabinypüspökmellettBen ce Im re esperes,helyilelkész
vettrészt,akiazistentiszteletkezdeténkülönköszöntötteaGEKEje-
lenlévőalelnökét,Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá rát, egyházunkországosiro-
dájaökumenikuséskülügyiosztályánakvezetőjét.
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Balróljobbra:BenceImre,FriedrichWeberésFabinyTamás

f Dr.FriedrichWeberpüspökkel
interjúnka4.oldalon

Most va sár nap ve szi kez de tét a Krisz tus-hí vők egy sé gé -
ért tar tan dó öku me ni kus ima hét, mely nek te ma ti ká ját er -
re az esz ten dő re a sok nem ze ti sé gű Ka na da ke resz tény fe -
le ke ze te it kép vi se lő öku me ni kus cso port ál lí tot ta össze. 

Az ima hét ha zai or szá gos nyi tó is ten tisz te le te Bu da -
pes ten, a Kál vin té ri re for má tus temp lom ban lesz ja nu -
ár 19-én, 18 órai kez det tel. Az is ten tisz te le ten ErdőPé-
ter bí bo ros, prí más, ér sek és GáncsPéter evan gé li kus el -
nök-püs pök hir det igét. A li tur gi ai szol gá lat ban Steinbach
József re for má tus püs pök, a ME ÖT el nö ke és – a ha gyo -
má nyok hoz hí ven – a ME ÖT tag egy há za i nak ve ze tői

vesz nek részt. Az is ten tisz te let ke re té ben ke rül sor a fel -
újí tott Kál vin té ri re for má tus temp lom meg ál dá sá ra dr.
SzabóIstván re for má tus püs pök szol gá la tá val. Az is ten -
tisz te le tet a Du na Te le ví zió a Du na World csa tor nán élő -
ben köz ve tí ti. Az ima hét köz pon ti igé je: „Hátrészekresza-
kítható-eKrisztus?” (1Kor 1,13a)

f�CímlapképünkaKanadaiEgyházakTanácsánaka
2014.éviimahétrekészítettlogója.Azországökumenikus
helyzetérőllapunk10.oldalánolvashatnak.

Meghívó
az

ökumenikus
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országos

megnyitójára
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RoaldDahlno vel lá ja egy üdü lő he lyen
ját szó dik. A víz kö rül an gol lá nyok és
ame ri kai ka dé tok mú lat ják az időt. A
tör té ne tet el be szé lő író mel lett egy kü -
lö nös em ber is ül a nap er nyők alatt.
Hó fe hér öl tö nyé vel tel je sen el üt a
kör nye ze té től. Ap ró, tö ré keny kis em -
ber, aki fi gye li a vi dám fi a ta lo kat. Ép -
pen szi var ra ké szül gyúj ta ni, és az egyik
jó vá gá sú fiú, mel let te egy an gol lány,
kész sé ge sen nyújt ja az ön gyúj tó ját,
hogy tü zet ad jon ne ki. Az em ber ke ké -
tel ke dik ab ban, hogy a sze les idő ben
meg gyul lad-e a láng, de a fiú na gyon
ma ga biz tos, az ő ön gyúj tó ja min den
hely zet ben mű kö dik – mond ja.

– Biz tos? – kér de zi az em ber, és
azon nal fo ga dást ajánl: sze rin te tíz -
ből tíz szer nem tud ja meg gyúj ta ni. 

A fiú kész fo gad ni egy font ba, de
az em ber egy re ko mo lyab ban ját szik. 

– Ha fo ga dás, ak kor le gyen ko -
moly!

* * *

Eb ben az igé ben ha tal mas aka rat tal ta -
lál ko zunk. Is ten aka ra tá val. „Aztakar-
ja,hogymindenemberüdvözüljön,és
eljusson az igazság megismerésére.”
Ezért ve szi rá az övé it, hogy olya no -
kért is imád koz za nak, aki ket gyű löl -
nek, akik től fél nek, ki rá lyo kért, ál lam -
ren de kért, el len sé ge i kért. Mert Is -
ten aka ra ta sod ró erő vel akar ja vé gig -
jár ni a vi lá got, mert szá má ra min den -
nél fon to sabb, hogy az em be rek ré sze -
sei le gye nek a va ló ság nak.

Mind ez azon ban hi á ba va ló, amíg
az em ber nem mond le ar ról, hogy ő
va la ki. Amíg azt hi szi, hogy az ő fe -
jén van a ko ro na, ad dig nem is me ri

meg a va ló ság nak azt a vo ná sát,
hogy bol dog ság Is ten előtt üres kéz -
zel áll ni…

* * *

A fe hér ru hás dé li em ber azt mond ja,
hogy ha tíz ből tíz szer meg gyújt ja a fiú
az ön gyúj tó ját, rá adá sul egy szél men -
tes he lyen, a ho tel szo bá já ban, ak kor ne -
ki ad ja a Ca dil lac jét. Meg is mu tat ja. A
ha tal mas zöld au tó ott áll a szál lo da
előtt. A fiú per sze el ké ped. Mit tud na
ő fel aján la ni en nek fe jé ben, hi szen
nincs sem mi je. Az öreg er re azt mond -
ja, hogy ha még is ő nyer ne, ami re ugye
alig van esély, ak kor nem kér mást, csak
hogy le vág has sa a fi a tal em ber jobb ke -
ze kis uj já nak egy per cét. 

Min den ki őrült nek tart ja. Az író is,
a lány is pró bál ják meg aka dá lyoz ni a
fo ga dást, de a fi út egy re in kább vonz -
za a nye rés vá gya és leg fő kép pen a
zöld Ca dil lac. Vé gül be ad ja a de re kát.

* * *

E mel lé az aka rat mel lé te szi oda az
apos tol az éle tét. Ne ki már tény leg
nincs sem mi je. El hagy ta éle te si ke re -
it, a fa ri ze u si ma ga biz tos sá got, a tör -
vény ál tal kö rül írt egy ér tel mű sé get,
hogy Is ten ki fosz tott ja le gyen. Hír ho -
zó va gyok és kül dött, de nincs sem mim.
A va ló sá got ho zom nek tek, hogy ve gyé -
tek ész re, sem mi tek sincs a vi lá gon.

A le ve let fi a tal ba rát já nak, ta nít vá -
nyá nak ír ja. Ti mó te us egy gyü le ke zet
ve ze tő je. Szin te ma ga előtt lát ja az em -
ber azt a lel ke sült sé get, amellyel kész
ar ra, hogy ezt a nyá jat Krisz tus hoz ve -
zes se. Ugyan ak kor azt a két sé get is,
hogy va jon si ke rül-e. Ti mó teus szá má -

ra Pál sza vai min den nél fon to sabb út -
mu ta tók. Úgy ke ze li őket, mint Krisz -
tus igé it. Az öreg apos tol nak eb ben az
idő ben már min den sza va val lo más.
Éle te vé ge fe lé kö ze le dik. Mi ma radt
ne ki Krisz tu son kí vül? Bol do gan vall -
ja, hogy sem mi je.

* * *

Fel men nek a szál lo dai szo bá ba. A kis
em ber gya kor lott kéz zel rög zí ti a
fiú ke zét az asz tal hoz, nyil ván va ló,
hogy nem elő ször csi nál ja. Olyan erő -
sen ki kö ti, hogy a ka dét meg sem
tud ja moz dí ta ni. Az író ra oszt ja a bí -
ró sze re pét, ke zé be he lye zi az au tó
kul csa it. A lány sá pad tan asszisz tál.
A fiú pe dig kez di gyúj to gat ni az ön -
gyúj tót. A fe szült ség egy re na gyobb,
de ki lenc al ka lom mal si ke rül fel lob -
ban ta nia a lán got. Már-már úgy tű -
nik, vé ge en nek a rém álom nak, ami -
kor az aj tón be rob ban egy nő, és vé -
get vet az egész nek.

* * *

A váltságul szó – „Krisztus Jézus
váltságuladtaönmagátmindenkiért”
– itt azt je len ti, hogy „el len ér ték”, a vá -
sá rolt rab szol gák ára. Krisz tus ha lá la
olyan erő sen szól a vi lág igaz sá gá ról,
va ló sá gá ról, ar ról, hogy Is ten med dig
ké pes el men ni sze re te té ben, hogy ez
a meg ér tő ket ra bul ej ti. 

Akik sa ját büsz ke élet ve ze té sünk
bű vö le té ben él tünk, meg hök ken ve él -
jük át, hogy le kell ten nünk mind azt,
ami sa ját ma gunk ról szól, mert Is ten
sze re te te egé szen más uta kat, sza va -
kat és cse le ke de te ket mu tat ne künk.
Ha ta lom he lyett ké szek le szünk alá -

ren de lőd ni, ha rag vás he lyett meg bo -
csá tók ká vá lunk, ki csi nyes sé günk
he lyé re nagy vo na lú ság lép. 

Már nem va gyunk a ma gun ké.
Az zal, hogy ő bir to kol min ket, vég -
képp nem ma radt sem mink. Ha fo -
ga dás ról len ne szó, nincs ke zünk ben
tét. Nem te he tünk sem mit az asz tal -
ra. Az övé min de nünk. Ez a ki fosz -
tott sá gunk egy ben min dent ne künk
ad. Ma gunk ugyan tét nél kül ma ra -
dunk, de ez egy ben azt is je len ti, hogy
nem ve he tünk részt a Go nosszal va -
ló fo ga dás ban. Nincs kény szer, nincs
a fo ga dás tör vé nye. Tét nél kül ma rad -
tunk, hogy min den a mi énk le hes sen.
El ve szí tet tük ön igaz sá gun kat, ön is -
te ní té sün ket, ko ro nán kat, hogy a
va ló ság em be re i vé le hes sünk.

* * *

A nő fé lig zo kog va mond ja el, hogy
az em ber ke nem fo gad hat sem mi be.
Azon nal le gyen vé ge en nek! A fe hér
ru hás dé li em ber meg szep pen ten ül
az ágyon. „Csak egy kis fo ga dás!” –
haj to gat ja. 

És mi a hely zet a Ca dil lac kel? Az
nem az övé – mond ja a nő –, ha nem
az enyém. Ne ki nin csen sem mi je.
Hosszú évek sok ál do za tá val el ér tem,
hogy ne le gyen sem mi je, ami be fo -
gad ni tud na. 

A fiú ke zét el ol doz zák. Az író az
asz tal ra he lye zi a ko csi kul csa it.
Ami kor azon ban a nő nyújt ja a ke zét,
hogy el ve gye, döb ben ten lát ja, hogy
a jobb ke zén csak egyet len uj ja van
és a hü velyk. 

g Ko czor Ta más

vÍZ k e re SZ t ünnepe u tán 2.  va Sár nap – 1tim 2,3–7

Csakegykisfogadás
a va Sárnap ig éje

Ami kor Is ten meg szó lít min ket lé -
nyünk leg mé lyén, ak kor szü le tik
meg ben nünk a bel ső kész te tés: sze -
ret nénk ne ki vá la szol ni. Nem csu pán
azért, mert a jó ke resz tyén nek így il -
lik, és nem is csak azért, mert az egy -
ház jó rend je ezt meg kí ván ja, ha nem
mert az imád ság ra va ló kész te tés
iga zi moz ga tó ere je nem raj tam kí vül -
ről, ha nem lé nyem leg mé lyé ről fa kad.
Nem csak Is ten ről sze ret nék be szél -
ni, ha nem Is ten nel sze ret nék be -
szél get ni, sze mé lye sen szól ni hoz zá,
vá la szol ni ne ki.

A ré gi-új li tur gi kus sa rok ban ül dö -
gél ve biz tos va gyok ab ban, hogy az
imád ság az egyik leg sze mé lye sebb
moz za na ta hi tünk nek. Ép pen ezért ta -
lán egy-egy fur csa, az ál ta lunk meg -
szo kott „temp lo mos” fo ga lom kész le -
ten kí vü li ki fe je zés re zo nál leg in kább
az Úr is ten nel va ló pár be szé dünk re,
amely né ha egé szen szél ső sé ges ér zel -
mek től fű tött. Más kor vi szont há lá sak
va gyunk, hogy a föl dön küz dő egy ház -
ban ko ráb ban élő – vagy ép pen kor -
társ – test vé re ink ál tal gon do san
meg fo gal ma zott, le írt imád sá gok a mi
szí vünk ből is szól nak.

Fel nőtt ként csak sejt het jük, mi lyen
nagy erő fe szí tést és kon cent rált ta nu -
lást igé nyel egy kis gyer mek től az,

hogy meg ta nul jon be szél ni, re a gál ni,
vá la szol ni. Ha nem szó lí ta nák meg,
nem kez de mé nyez né nek ve le kom -
mu ni ká ci ót, nem ta nul ná meg az
anya nyel vét, és így kí vül ma rad na a
kö zös sé gen. 

Sze mé lyes ta pasz ta la tom, hogy
ami kor ezt az Is ten től va ló meg szó -
lí tott sá got iga zán át élem, ak kor csak
„ke re sem a szót, ke re sem a han got”.
Pe dig oly sok le írt imád ság szö ve gét
is me rem már, és lel kész ként sa ját sza -
va im mal is gyak ran kel lett imád -
koz nom. 

Uram, sze ret nék vá la szol ni – de a
sza vak gyak ran tö re dé két sem ad ják
vissza an nak, amit mon da ni sze ret -
nék. Amint a be szél ni ta nu ló gyer -
mek, én is tü rel met len va gyok né ha,
mert csak ta nu lom a be szé det, a
pár be szé det az en gem is meg szó lí tó
te rem tő, meg vál tó és meg szen te lő Is -
ten nel. De amint a gyer me ket sok szor
alig ért he tő szó kí sér le tei el le né re is
meg ér tik szü lei, tu dom, hogy meny-
nyei Atyám is meg ért en gem. „Még
nyelvemensincsaszó,temárponto-
santudod,Uram.” (Zsolt 139,4)

Is ten nel va ló be szél ge té sünk te hát
nem mo no lóg, ha nem pár be széd.
Ő meg szó lít, én vá la szo lok, és ő új -
ra szól. Te rem tő és él te tő igé jé ben
szól. Az élőbe széd – bár a nyelv
alap jai nem vál toz nak – szó kész le té -
ben al kal maz ko dik a be szé lők je le né -
hez. Az élőbe széd nem holt nyelv, ha -
nem ál lan dó in ter ak ció. Et től lesz élő. 

Az imád ság is élő, nap ra kész nyelv,
ha va ló ban rend sze res pár be széd Is -
ten nel. Ta nul ha tó, fej leszt he tő, fi no -

mít ha tó. Nap ra kész vol ta nem fel tét -
le nül az imád ság szó hasz ná la tá nak
mo dern sé gét je len ti, sok kal in kább a
na pon ta meg úju ló, bi zo dal mas és
Is ten re ha gyat ko zó hit fris ses sé gét.
Sze mé lyes hi tem be le si mul az egy ház
hi té be, imád ság nyel vem az egy ház

imád ság nyel vé be. Ezért én egy re
gyak rab ban „pár be szé lek” Uram mal
az egy ház már meg fo gal ma zott és le -
írt imád sá ga i nak sza va i val, mert így
az imád ság köz ben Krisz tus csa lád -
já nak kö zös sé gét is át él he tem.

g Ko vács Lász ló

Uram,szeretnékválaszolni…

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki Jé -
zus Krisz tus ban mér he tet len sze re -
te ted je lét ad tad ne künk, hall gasd
meg kö nyör gé sün ket!

[Lek tor:] Mennyei Atyánk, kö -
nyör günk egy há za dért. Add, hogy
min den meg pró bál ta tás kö zött meg
tud jon ma rad ni sze re te ted vonz -
ere jé ben. Tartsd meg egy há za dat a
ben ned va ló hit vi lá gos sá gá ban. Ne
en gedd, hogy em be ri in du la ta ink,
sze re tet len sé günk és hi tet len sé günk
aka dá lyoz za azt, amit te egy há zad -
ban és egy há zad ál tal ad ni akarsz en -
nek a vi lág nak. Se gítsd egy ség re
egy há za dat. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, kö -

nyör günk azo kért, akik nem ér zik
mér he tet len sze re te ted va ló sá gát
éle tük ben. Kö szön jük ne ked, hogy
Fi ad ban kö zös sé get vál lal tál ve lünk
az em ber lét min den mély sé gé ben, és
ke gyel med, meg tar tó sze re te ted ott
is ve lünk van, ahol mi már te he tet -
le nek va gyunk. Se gítsd meg azo kat,
akik a szen ve dés, a ma gány, a meg
nem ér tett ség ter hé től nem lát ják
sze re te ted ezer nyi je lét. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, kö -

nyör günk ha zán kért. Ta níts min ket
a bé kes ség út ján kö ze led ni egy más
fe lé, hogy a ne künk adott le he tő sé -
gek kel és fe le lős ség gel épí te ni tud -
junk, és ne rom bol junk. Áldd meg
mind azok mun ká ját, akik it te ni éle -
tünk tisz ta sá gán, egész sé gén fá ra -
doz nak. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, Fi ad -

ban em ber ré let tél kö zöt tünk, ké -
rünk, add to vább ra is sze re te ted
él te tő je le it az egész te rem tett vi lág -
ban. Gá told meg a gyű lö let, a kö -
zöny, a bé két len ség ha tal mát. Ol tal -
mazd azo kat, akik má sok bű nei,
hi bái mi att szen ved nek. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -

szön jük ne ked, hogy sze re te ted ből
mind annyi unk éle tét és üd vös sé-
gét mun ká lod, és szün te le nül ve -
lünk vagy Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal.
[Gyülekezet:]Ámen!

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Amirevalóbanszükségemvan
Lá tod, Uram,
üres edény va gyok.
Ar ra vá gyom,
hogy va la ki szín ül tig tölt sön.

Uram, tölts fel hát!
Gyen ge va gyok a hit ben,
erő síts en gem.
Hi deg va gyok a sze re tet ben,
me le gíts meg en gem.

Me le gíts meg, és meg me leg szem, 
hadd árad jon túl sze re te tem
min den ki re, aki kö ze lem ben van.

Nincs biz tos, erős hi tem,
időn ként ké tel ke dem is,
nem is tu dok ben ned min dig 
ma ra dék ta la nul hin ni.

Oh, Uram, se gíts raj tam,
gya ra pítsd hi te met, bi zal ma mat.
Amim csak van, min de nem
ben ned van, Uram.

Én – sze gény va gyok.
Te – gaz dag vagy,
és azért jöt tél,
hogy a sze gé nye ken meg kö nyö rülj.

Én – bű nös va gyok.
Te – igaz vagy.
Itt ná lam csak bű nök be teg sé ge ta lál ha tó,
de ná lad van az igaz ság tel jes sé ge.

Ezért ná lad ma ra dok.
Né ked sem mit ad nom nem kell, 
tő led min dent bát ran el fo gad ha tok.

Dr.HafenscherKároly:ImádkozzunkegyüttLutherral–mais.MEESaj-
tóosztálya,Budapest,1983,67.oldal

Az EvangélikusÉlet 2005–2012. évi lapszámai PDF
formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

„Az evan gé li um ban Is ten egé szen
sze re tet re mél tó nak és jó in du la tú nak
bi zo nyí tot ta meg ma gát. Min den ki
szá má ra kész sé ges. Sen kit meg nem
vet. Vét ke in ket meg bo csát ja. Ke mény
szi go rá ban sen kit el nem űz. Mert hi -
szen tel jes ke gyel met hir det, mellyel
hor doz, ve lünk ke gyel me sen bá nik, és
sen kit sem bün tet ér de me sze rint. Mi
más ez, mint ke gyel mi idő, ami kor tel -
jes bi za lom mal já rul hat min den ki a
ke gye lem trón ja elé.” 

d LutherMárton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(SzabóJózseffordítása)

Se mper refor m anda

E v a n g é l i k u s é l E t . h u



Evangélikus Élet 2014. január 19. f evangélikus élet

b Budapestilátogatásaapropóján
ajánlottafelazinterjúlehetősé-
gétAdor já ni De zső Zol tán, aRo-
mániaiEvangélikus-Lutheránus
Egyházpüspöke,akihezazünne-
pekutánnemsikerültidejekorán
eljuttatnunk az Ég tá jo ló rovat
idei„ütemtervét”.Püspökpubli-
cisztikahelyetttehát–kivétele-
sen – egy lapzártakor készült
interjúhivatottiránytmutatnia
messziKolozsvárról…

–Habelefértvolnaazidejébe,ezen
ahétenPüspökúrmirőlírtvolnaleg-
szívesebben?
–Va ló szí nű leg ar ról, hogy egye dül

nem megy. Ha egy va la ki akar ja az
egy ház ha jó ját kor má nyoz ni, fe dél ze -
tét si kál ni, ha ugyanő akar ja meg ken -
ni a fo gas ke re ke ket, vi gyáz ni a ra ko -
mány ra, és még a sze let is igyek szik a
vi tor lák ba pum pál ni, ak kor az a ha jó
biz to san nem fog ha lad ni. 
–Közelmúltbelikonkrétélménye-

ketgyanítsunkesommásmegállapí-
tásmögött?
– Bő ki lenc év ta pasz ta la ta szá -

mom ra, hogy ha nincs együtt mű kö dő
le gény ség, és nem a ma ga he lyén te szi
ki-ki a dol gát, ak kor a ha jó nem moz -
dul. Ko moly el vá rás van az egy há zi ve -
ze tők kel szem ben: le gye nek nagy ter -
ve ik, el kép ze lé se ik, le gyen fan tá zi á juk,
ví zi ó juk, és le gyen az öt le tek meg va ló -
sí tá  sá  hoz elég ener gi á juk, ere jük. És mi
min dig pró bá lunk is meg fe lel ni en nek
az el vá rás nak – „sze rep sze mé lyi ség gel”.
Mu tat ni kí ván juk, hogy min dent meg
tu dunk csi nál ni. Ha azon ban a sta tisz -
ti ká kat néz zük akár Ma gyar or szá gon,
akár Er dély ben, ve ge tá ló ál la pot ra uta -
ló ké pet ka punk. 

–Ahívőklélekszámánakfogyatko-
zásánkívülmikatünetek?
–Na gyon sok min den csak lát vány

és lát szat egy há zunk ban. A nagy lát -
vá nyos sá gok, nagy sza vak mö gött ke -
vés az ér de mi, lé nye gi tar ta lom. És
ke ve sen te szik fel a kér dést: mi kö vet -
ke zik ezután? 
–Megfeneklettvolnaahajó?
–Azt azért nem mon da nám. Sa já -

tos és ré gi je len ség ről van szó. Ma már
egy for má lis sá vált, me rev, jo gász gon -
dol ko dás sal te lí tett szer ve ze tet mű -
köd te tünk. Bü rok ra ti kus rend szert ala -
kí tot tunk ki, amely csak lát szó lag mű -
kö dik. Van nak jó hí rű, nép sze rű ren dez -
vé nye ink, pél dá nak oká ért a Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zók
vagy ná lunk, Er dély ben a Kö zép pont.
Vagy em lít het ném a ko lozs vá ri ad -
ven ti vá sárt, amely most ka rá csony kor
is ren ge teg lá to ga tót – négy száz-öt száz
em bert – von zott. Szólt a ze ne, volt
bog rács, tom bo la, lel ke sí tő ige hir de tés.
Idén Krámer György volt a ven dég
ige hir de tő az anya or szá gi test vér gyü -
le ke ze tünk ből, Pi lis ről. Mon dom, vol -
tunk vagy fél ez ren. Az tán jött a kö vet -
ke ző va sár nap meg a rá kö vet ke ző –
ami kor ugye a „lát vány” hi ány zott –, és
ugyan úgy foly ta tó dott min den, ahogy
an nak előt te – hé za gos pad so rok kal. 
–Hogyanlehetneváltoztatni?
–Vagy min den ki dol go zik az egy -

ház ban, és szí vét-lel két be le te szi, vagy
új ra és új ra csak a rosszabb sta tisz ti -
kák szü let nek, és mi rend re ugyan azt
szaj kóz zuk majd, mint az előtt. Ki csit
szín ház sze rű ek, ki csit bü rok ra ti ku -

sak, ki csit egy em be re sek va gyunk,
et től cso dát ba jo san vár ha tunk. Bár fá -
jó, hogy a ro mán kö zös sé gek ben pél -
dá ul a pün kös di ek meg dup láz ták hí -
ve ik szá mát, a mi e ink pe dig csak fo -
gyat koz nak, még sem gon do lom, hogy
a sta tisz ti kák len né nek a fon to sak. A
fő kér dés, hogy ezt a ha jót mi ként tud -
juk a sta ti kus ból di na mi kus ál la pot ba
hoz ni. Hogy élet te len or ga ni zá ci ó ból
élő or ga niz mus sá tu dunk-e vál ni. Ah -
hoz azon ban, hogy a Szent lé lek sze le
lo bog tat has sa a vi tor lát, min den ki nek
oda kell szán nia ma gát a szol gá lat ra.

– „Látványosan” indult 2006-ban
Orosházán a Magyar Evangélikus
Konferenciais,melynekköztudottan
Önvoltazegyiklegfőbbszorgalmazó-
ja.Mostanraazonbanminthaeszer-
vezethajójaiszátonyrafutottvolna…
– Nagy fáj da lom és nagy szé gyen

szá mom ra, hogy ez az ün ne pé lyes
ke re tek kö zött, nagy ter vek kel és nem
utol só sor ban si ke res előz ménnyel in -
dult szer ve zet – amely nek a SzebikIm-
re és HarmatiBélapüs pö kök ál tal ala -
pí tott Ma gyar Evan gé li ku sok Ta nács -
ko zó Tes tü le te (METT) volt az előd -
je – így el halt. Élet re hí vá sa után de -
rült ki, hogy nincs elég ener gia, anya -
gi for rás, no és per sze aka rat a mű köd -
te té sé hez. A rend sze res sé get spon ta -
ne i tás és imp ro vi zá ció vál tot ta fel,
vé gül már csak for má lis szer ve zet
volt. Mond hat juk, hogy a ha tá ron tú li
és az anya or szá gi egy há zak össze fo gá -
sá nak tör té nel mi esé lyét passzol tuk el. 
–Remélhetőlegnemvéglegesen…
– PrőhleGergely or szá gos fel ügye -

lő hang sú lyoz ta, hogy adek vát, a jog -
vi szo nyok nak meg fe le lő for mát kell ta -
lál ni a to vább lé pés hez. Olyan er nyő -
szer ve ze tet kell lét re hoz ni, amely össze -
fog ja mind az ok ta tást, mind a dia kó -
ni át, mind a lel kész kép zést, mind a
dok to ri is ko lát ha tá ron in nen és túl.
Pél da le het előt tünk akár a re for má ció
ju bi le u má ra ké szü lő re for má tus test -
vé rek ha tá ro kat át íve lő össze fo gá sa,
akár a né met nyel vű lu the rá nu so ké. 

– Hogyantörténikakapcsolatépí-
tésés-ápolásazanyaországiésazer-
délyievangélikusokközött?

– A bá zi sok szint jén sok jó sze mé -
lyes kap cso lat van, a gyü le ke ze ti kap -
cso la tok vi szont lel kész füg gő ek. A pi -
li si ek kel pél dá ul na gyon jól mű kö dik a
test vér-gyü le ke ze ti együtt mű kö dés.
Ki emel ném még az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem mel va ló ha té kony
ko ope rá ci ót. Er dé lyi di á kok is min den -
fé le hát rány nél kül ta nul hat nak a bu da -
pes ti teo ló gi án. Jó vol na a könyv ki adás
és irat ter jesz tés kap csán is együtt dol -
goz ni, de ez még vá rat ma gá ra… 

– Melyegyházimunkaágakműkö-
désevanleginkább„ellehetetlenítve”
Erdélyben,éshogyanpróbálnakmeg-
oldásokattalálni?

– A ro mán ál lam a teo ló gi ai kép -
zést rész ben tá mo gat ja. Ér te lem sze -
rű en az ok ta tás és a dia kó nia a leg -
gyen gébb lánc sze mek, hi szen egyik
sem mű köd het iga zán jól – mi nő sé -
gi leg – ál la mi fi nan szí ro zás nél kül.
Így mond ha tó mos tan ra már ál ta lá -
nos nak, hogy szám ta lan egy há zi in -
gat lan ban vi lá gi is ko lák mű köd nek.

A fe le ke zet szel le mi sé gét hir de tő in -
téz mény név ugyan több nyi re meg -
ma radt, de azon túl sem mi. 

Pró bá lunk ta po ga tóz ni, de az ab -
szurd hely zet az, hogy egy-két meg lé -
vő köz pon tunk mö gé sem a ro mán ál -
lam állt, ha nem más ál la mok, il let ve
egy há zak, a ma gyar, a né met meg a
szlo vák. A szór vá nyok ban ta lán még
van re mény, azok ban kel le ne össze fog -
ni és az úgy ne ve zett szór vány kol lé gi -
u mok há ló za tát ki épí te ni. Dél utá ni is -
ko lá ban, sőt óvo dá ban, ját szó ház ban,
kü lön bö ző fog lal ko zá sok ban gon dol -
ko dunk. Hogy a fi a ta lok leg alább a ma -
gyar nyel vet ne fe lejt sék el.

– Hajólértem,eznemcsupánegy-
házi,hanemnemzetimisszióis.

– Jól ér ti. Itt min den ke resz tény fe -
le ke zet nek össze kell fog nia. Nincs
más vá lasz tás, ez fel adat.

g Ki nyik Ani ta

Hajótörésekutánvitorlabontás
ÉgtájolósbeszélgetésAdorjániDezsőZoltánpüspökkel

é gtájoló

A püs pök pré di ká ci ó já ban fel idéz te
a kö zös ség ne héz sé gek kel ter hes
múlt ját. Em lé kez te tett ar ra, hogy a le -
írá sok sze rint a temp lom, amely az
élet igé jé nek hir de té sé re ren del te tett,
egy tö meg sír fö lé épült. Jn 6,68 alap -
ján ar ra hív ta fel a je len lé vők fi gyel -
mét: ez a tény egy ben bi zony ság té -
tel is ar ról, hogy a mu lan dó em ber
szá má ra a re ményt az éle tét adó és a
ha lált le győ ző Krisz tus je len ti.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen Bá csi Já nos is mer tet te az épü -
let tör té ne tét, és be szá molt az el vég -
zett mun kák ról. El mond ta, hogy a
gyü le ke zet 2010 és 2012 kö zött sa ját
for rás ból már négy mil lió fo rin tot
köl tött re no vá lá si fel ada tok ra, de a

tel jes fel újí tást a 2012-ben Le ader-pá -
lyá za ton el nyert, mint egy húsz mil li -
ós tá mo ga tás tet te le he tő vé.
VörösnéKovácsKatalin, a Csik -

ván di Evan gé li kus Gyü le ke ze tért
Ala pít vány kép vi se lő je tá jé koz tat ta a
hí ve ket az em lék táb la el ké szí té sé re
be folyt ado má nyok fel hasz ná lá sá -
ról. Vé gül kö szön tők hang zot tak el
töb bek kö zött MészárosTamás egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő és Pol gár di
Sán dor es pe res ré szé ről.

Az ün nep ség a he lyi kul túr ház ban
tar tott sze re tet ven dég ség gel zá rult,
ame lyen Gyopáros Alpár or szág -
gyű lé si kép vi se lő mon dott po hár kö -
szön tőt.

g AM

A sze ge di evan gé li kus temp lom előt ti
tér ko ráb ban elég gé el ha nya golt, sze -
me tes volt, mél tat lan egy szép vá ros
szép temp lo má hoz. Mél tat lan már
csak azért is, mert ép pen ta valy si ke -
rült iga zol ni – az Evan gé li kus Or szá -
gos Le vél tár és a he lyi gyü le ke ze ti do -
ku men tum tár ala pos ku ta tá sá val –,
hogy az épü let együt test (temp lom,
pa ró kia, gyü le ke ze ti ház) a hí res evan -
gé li kus épí tész pro fesszor, SchulekFri-
gyes ter vez te. 

Nem ez volt az egyet len sze ge di
mun ká ja a ne ves épí tész nek: a Sze ged
szim bó lu má vá vált fo ga dal mi temp -
lom el ső ter vei (1909) is tő le szár maz -
tak, és tel jes egé szé ben ő ter vez te a sze -
ge di re for má tu sok Kál vin té ri ka ka sos
temp lo mát. Ezért is volt ör ven de tes a
fel fe de zés, hogy a sze ge di evan gé li kus
gyü le ke zet épü let együt te se ugyan -
csak az ő ne vé hez fű ző dik. En nek
iga zo lá sát dr.SzerdahelyiPéternek és
fe le sé gé nek kö szön het jük, akik ki tar -
tó ku ta tás sal sze rez ték meg a vi tát egy -
ér tel mű en el dön tő bi zo nyí té ko kat.
(Be szá mo ló juk az Evangélikus Élet
2013. ja nu ár 6-i szá má ban ol vas ha tó
Schulek Frigyes tervezte a szegedi
evangélikustemplomot cím mel.)

Az épü let együt tes mű em lék ké

nyil vá ní tá sa fo lya mat ban van. A do -
ku men tá ci ót a Lech ner La jos Tu dás -
köz pont ké szí tet te el, és ta valy de -
cem ber ben fel ter jesz tet ték a ké rel met
is a Bel ügy mi nisz té ri um ba.

Az épü let együt tes ből – szak ra li tá -
sá nál fog va – ter mé sze te sen ki emel -
ke dik a vá rost el pusz tí tó ár víz (1879)
után épült evan gé li kus temp lom.
Lét re jöt té hez hoz zá já rult az evan gé -
li kus KossuthLajos is, fi á val, Ferenc-
cel együtt; ado mány gyűj tő le ve le -

zést foly tat tak a temp lom fel épí té se
ér de ké ben. 

Ezek a je les tör té nel mi okok is in do -
kol ták, hogy a fi gye lem kö zép pont já -
ba ke rül jön az evan gé li kus temp lom
előt ti tér. El ha nya golt sá ga azért is volt
fel tű nő, mert az utób bi évek ben Sze -
ged vá ro sa két ség te le nül nagyon meg -
szé pült. Meg újult a bel vá ros, a Klau -
zál és a Du go nics tér és még sok más
hely, épü let is, csak va la hogy a temp -
lom előt ti – egy elő re név te len – tér fe -
lej tő dött el, vagy leg alább is az volt a lát -
szat, hogy el fe lej tő dik. Ál la po ta sze met
szúr ha tott a Kör úton vagy a Ka zin czy
ut cá ban köz le ke dők nek, ho ni ak nak, tu -
ris ták nak egy aránt.

De most öröm mel ta pasz tal hat ja
az ar ra já ró: meg újult a tér. A szük -

sé ges összeg – ti zen egy mil lió fo rint
– ter mé sze te sen nem a gyü le ke ze ti
pénz tár ból ke rült elő, a mun ká hoz
vá ro si se gít ség re volt szük ség, rész -
ben azért is, mert ma ga a tér a temp -
lom be já ra ta előtt köz te rü let. 

A mun ká la tok ta valy de cem ber
ele jén kez dőd tek el, és – Is ten nek le -
gyen há la – már be is fe je ződ tek. Im -
már na gyon szé pen, íz lé se sen ki ala -
kí tott, szin te meg nö ve ke dett mé re -
tű té ren áll a temp lom. Vol tak az egy -
ház köz ség ben – a ve ze tő ség ré szé ről
és a gyü le ke ze ti ta gok kö zül is –, akik
fi no man szor gal maz ták az il le té kes
ha tó ság nál a fel újí tást, de kel lett eh -
hez egy fi gyel mes, a ke rü le te ér de ke it
szem előtt tar tó ön kor mány za ti kép -
vi se lő is. HaágZalán kész sé ge sen fel -
ka rol ta az evan gé li ku sok ré gi óha ját. 

A jó szán dék mel lett per sze szük ség
volt anya gi ak ra is. A kép vi se lő ré szé -
ről meg tör tént a ter vez te tés, a költ ség -
ve tés el ké szí té se, és el kel lett ér nie azt
is, hogy a vá ro si ön kor mány zat hoz zá -
já rul jon a pro jekt hez. Ha ág Za lán ki -
állt an nak ér de ké ben, hogy a köz gyű -
lés úgy ha tá roz zon: biz to sít ja a tel jes
fel újí tás hoz szük sé ges ti zen egy mil lió
fo rin tot a vá ros fej lesz té si ke ret ből. 

E so rok író ja sze rény ja vas lat ként
fo gal maz za meg: ér de mes len ne a tér -
nek – ha már va ló já ban iga zi tér lett
– ne vet ad ni (pél dá ul Lu ther tér), és
szép len ne, ha a tér rel együtt a temp -
lom is ki len ne vi lá gít va, ha son ló an
más sze ge di temp lo mok hoz. 

Ami kor egy lel kész azt lát ja, hogy
meg újul a temp lom kör nye ze te, ak -
kor szí vé ben az az imád sá gos só haj
kél, hogy a ke gye lem Is te ne e na gyon
szép vi lá gi aján dék után és mel lett ad -
jon bel ső, lel ki meg úju lást is a gyü -
le ke ze ti kö zös ség szá má ra – hogy ne
csak a kül ső szé pül jön, ha nem be lül
is meg újul jon az élet.

g Ri bár Já nos
nyugalmazottevangélikusesperes

Megszépült sze ge di templomunk tere 

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház
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Tömegsírfelett
hirdettetikazéletigéje

b Ünnepiistentiszteletkeretébenadtakhálátacsikvándigyülekezettag-
jaitemplomukkülsőésbelsőmegújulásáért.Ajanuár11-én,szom-
batondélutántartottalkalmonlepleztékleaztazemléktáblátis,amely
azegyházközségegyikkorábbilelkészének,Né meth Gé zá nak amun-
kássága előtt tiszteleg. Igehirdetéssel szolgált Sze me rei Já nos, a
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspöke.AliturgiábanPol gár -
di Sán dor, aVeszprémiEgyházmegyeesperese,valamintBá csi Já nos,
acsikvándihelyetteslelkészműködöttközre.
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lu ther-kon fe ren cia – rév fü löp, 2014 
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt a ja nu ár 31. és feb ru ár 3. kö -
zött az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban (8253 Rév fü löp, Fü -
re di út 1.) ren de zen dő Lu ther-kon fe ren ci á ra. 

prog ram
Január31.,péntek • 19.00: Áhí tat – WeltlerSándor • 19.30: Re for má ció
és kul tú ra: Luther,Melanchthon és Arisztotelész a wit ten ber gi egye te men
a 16. szá zad ele jén – dr.IttzésGábor • Február1.,szombat • 8.00: Reg -
ge li áhí tat – IttzésJános ny. püs pök • 9.30: Ige és (?) szent ség – A lu the ri
is ten tisz te let AlexanderDeeg in terp re tá lá sá ban – dr.HafenscherKároly
• 11.15: A re for má ció nyel ve – dr.CsepregiZoltán • 14.30: Mi szük sé ges az
egy ház egy sé gé hez? – A mar bur gi kol lok vi um ak tu a li tá sa – VéghelyiAn-

tal • 15.45: Lu ther fo gad ta tá sa és ha tá sa Ang li á ban – dr.Fa-
binyTibor • 17.00: Rév fü lö pi Lu ther-ol va só kör – Egy Lu ther-
írás kö zös fel dol go zá sa – IsóDorottya• Február2.,vasár-
nap • 10.00: Zá ró is ten tisz te let – Itt zés Já nos ny. püs pök

Jelentkeznilehet: rev fu lop@lu the ran.hu 
A kon fe ren ci át egy há zunk tá mo gat ja, így a rész vé te li díj 9000 Ft.

fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem 
2014/2015-ös tan évé re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE) lel ké szek, ka te ké ták /
lel ké szi mun ka tár sak, kán to rok, teo ló gu sok és hit tan ta ná rok kép zé se fo -
lyik. A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 

1. teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik. 

A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az
evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai ha -
gyo mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg, fel ké szíti
a hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás ra,
to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra, és ki ala kít ja ben nük az eh -
hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé le ti jel lem ző ket.

2. ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi
mun ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le -
te mel lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a
lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

3. kán tor alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom -
pe ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala -
po zást kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés
mel lett a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.

4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (ma)
Kép zé si idő: 5 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150 • A kép zés nap -
pa li ta go za ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Pe da -
gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Ka rá nak (EL TE PPK) kö zös kép zé se ke re té ben
Bu da pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka te -
ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb -
bá akik fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel -
kész ok le vél lel ren del kez nek.

A je lent ke zés nél feltételnélkülel fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez feltétellelel fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél,
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél,
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -

ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább

50 kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus
teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

5. teo ló gus mes ter szak (ma)
Szak irá nyok: bib li kum, szo ci ál eti ka • Kép zé si idő: 4 fél év • Meg szer zen dő
kre di tek szá ma: 120 • A kép zés le ve le ző ta go za ton, Bu da pes ten tör té nik.

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má -
nyát ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há -
zak, val lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be. 
A je lent ke zés hez feltételnélkül el fo ga dott ok le vél: 
– teo ló gus BA ok le vél,
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez feltétellel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett,
leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 

To váb bi in for má ci ók az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hon lap ján
(teol.lutheran.hu) ta lál ha tók.

A mellékletekkelellátott,kitöltöttsajátjelentkezésilapnak, va la mint
a pirospostautalványonfeladott4000Ft fel vé te li el já rá si díj nak febru-
ár15-ig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró -
zsa völ gyi köz 3.; te le fon: 469-1051, fax: 363-7454, mo bil: 20/824-9263).

– A GEKE el nö ke ként jöt tem Bu -
da pest re. Egy olyan szer ve zet ve ze tő -
je ként, amely nek egyik fő tö rek vé se
a kö ze le dés elő se gí té se, az egy há zak
kö zöt ti kap cso lat, együtt mű kö dés
erő sí té se. En nek je gyé ben ta -
lál koz tam – töb bek kö zött –
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to rá val, dr.Sza-
bóLajossal és a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csa (ME ÖT) fő tit ká rá val,
dr.FischlVilmossalis. A meg -
be szé lé se ken ter mé sze te sen
je len volt Cselovszkyné dr.
TarrKlára, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE)
öku me ni kus és kül ügyi osz tá -
lyá nak ve ze tő je, a GEKE egyik
al el nö ke is.
– Igehirdetésében is utalt

arra, hogymegbeszéléseinek
egyikközpontitémájaaszeku-
larizációésannakalelkész-
képzésregyakorolthatásavolt.

– Át te kin tet tük, hol is tar -
tunk. Ho gyan vi sel ked jünk
olyan hely ze tek ben, olyan
idők ben, ami kor az egy ház
hát tér be szo rul. Önök sok -
kal ta ne he zebb hely zet ben van nak,
mint mi, még is, ná lunk gya kor ta elő -
for dul, hogy töb bet ag go dal mas ko -
dunk a jö vő mi att, mint kel le ne. Lé -
nye ges, hogy az egy ház mi ként kép -
vi sel teti ma gát a mai vi lág ban. Ho gyan
re a gál az em be re ket, a vi lá got fog lal -
koz ta tó kér dé sek re, prob lé mák ra. Hi -
szen min den kép pen „hal lat nia kell a
hang ját”.
–Ezek szerint eddigmás témák

voltakelőtérben.
– Ko ráb ban in kább az alap ve tő

teo ló gi ai kér dé sek áll tak a fó kusz ban,
mint pél dá ul az úr va cso ra. Nap ja ink -
ban azon ban, úgy vé lem, már sok kal
in kább az eti kai prob lé mák ra – mint
ami lyen a me ne kült kér dés is – kell
na gyobb súlyt he lyez nünk. Még ak -
kor is, ha ezek meg kö ze lí té sét je len -
tős mér ték ben be fo lyá sol ják az egyes
or szá gok el té rő teo ló gi ai tra dí ci ói. Hi -
szen – nem meg le pő mó don – a ta -
ní tás be li egy ség mel lett is kü lön fé lék
va gyunk az eti kai szi tu á ci ók meg íté -
lé sé ben. 
– Úgy tudom, a közelmúltban

Debrecenbelátogatott.Ottmilyenbe-
nyomásokatszerzett?

– Pár he te jár tam a Deb re ce ni Re -
for má tus Hit tu do má nyi Egye te men,
ahol elő adást tar tot tam. Azt ta pasz -
tal tam, hogy a re for má tus test vé rek
a tár sa dal mat je len leg fog lal koz ta tó
kér dé sek kap csán ha tá ro zot tabb ál -
lás pon tot kép vi sel nek, mint a vissza -
fo got tabb evan gé li kus ság.
–Milyen egyéb tapasztalatokra

tettszertamagyarprotestánsokkö-
zött?

– Nagy ha tás sal volt rám az it te ni
teo ló gi ai mun ka mély sé ge és in ten zi -
tá sa – mind két fe le ke ze tet te kint ve. 
–Az imént etikai problémaként

említette a menekültkérdést. Tér-
jünkmégvisszaegykicsitehhez…

– Pél da adó le het mind nyá junk
szá má ra Ferenc pá pa, aki a ta valy
nyá ron Lam pe du sa szi ge tén mon dott

szent be szé dé ben ha tá ro zot tan ál -
lást fog lalt a me ne kült kér dés ügyé -
ben. Hang sú lyoz ta, hogy a ró mai
ka to li kus egy ház a me ne kül tek mel -
lett áll ab ban a tö rek vé sük ben, hogy

csa lád juk kal együtt él hes se nek mél -
tóbb éle tet. Azt gon do lom, Lam pe -
du sa nem csu pán po li ti kai, de etikai,
sőtteológiaiszempontból is üze net -
ér té kű. Em lé kez te tett ar ra, hogy a
me ne kül tek kel va ló bá nás mód a ke -
resz té nye ket is érin tő prob lé ma. Né -
met or szág ban egye sek úgy vé le ked -
nek, hogy mi vel ezek az af ri ka i ak gaz -
da sá gi okok ból me ne kül tek el, nem
pe dig po li ti kai ül döz te tés mi att, ezért
nem is kell szót emel ni ér tük. 

Min den eset re azt mond hat juk,
hogy a hely zet az eti kai kér dé se ket il -
le tő en vál to zó ban van, és az át ér té -
ke lés fo lya ma tá ból az a GEKE is ki -
ve szi a ré szét, amely ben kü lön bö ző
ha gyo mánnyal bí ró egy há zak kép vi -
sel te tik ma gu kat.
–Milyenmásaktuálisetikaikér-

désekrecéloz?
– Gon do lok pél dá ul a pal lia tív

me di ci ná ra. (Palliatívellátásbanasú-
lyos, gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő, végstádiumú betegek ré-
szesülnek;acélaszenvedőemberés
családjaéletminőségénekjavítása,a
fájdalom,atestiéslelkiszenvedéscsil-
lapítása.–Aszerk.) En nek kap csán
2012-ben ad tuk ki az Idejevanazélet-
nek,ésidejevanahalálnak cí mű ta -
nul mányt, je len leg pe dig egy ha son -
ló do ku men tu mon dol go zunk, amely
a pre implan tá ci ós di ag nosz ti ká val
fog lal ko zik, és a ter hes ség so rán fel -
lé pő prob lé mák kal kap cso la tos ta -
nács adást is érin ti. Hi szen nem
mond hat juk – csu pán nagy ál ta lá nos -
ság ban –, hogy Is ten sze re tet, ezért
bán ja tok ti is sze re tet tel je sen egy más -
sal. Ki kell fej te nünk azt is, mi a te en -
dő ab ban az eset ben, ha be teg ség vagy
bal eset kö vet kez té ben va la ki olyan
rossz fi zi kai ál la pot ba ke rül, hogy már
csak gé pek kel le het élet ben tar ta ni.
–Kiksegítenekdönteniabban,hogy

milyenkérdésekkerüljenekterítékre?
– Ja va részt ad ja ma gát, mi re kell fi -

gyel met for dí ta nunk. Hat-hét szak -

cso por tunk van, köz tük egy eti kai
mun ka cso port. Ezek a mű he lyek az
el múlt évek ben szer ve ződ tek. Ők
tesz nek az után ja vas la to kat a GEKE
ta ná csá nak, de ma ga a ta nács is fel -
vet het vizs gá lan dó té má kat. Pél dá nak
oká ért szor gal maz tuk, hogy tár gyal -
junk az eu ró pai öko no mi zá ló dás
kér dé sé ről, vagy is ar ról a szem lé let -
ről, amely min dent a gaz da ság ta la -
já ról, a „gaz da sá gi hasz nos ság” alap -
ján ítél meg. 

Már csak azért is fon tos nak tar tot -
tuk ezt, mert – le gyünk őszin ték – az
anya gi te kin tet ben sze ré nyebb élet -
for mát kon ti nen sün kön ko ráb ban
nem igen ér té kel tük. Ám nap ja ink ban
– nem utol só sor ban a gaz da sá gi vi -

lág vál ság kö vet kez té ben – hir -
te len olyan alap elv vé vált a
ta ka ré kos ság, ame lyet mind
gaz da sá gi, mind pe dig eti kai
ol dal ról ne künk is vé le mé -
nyez nünk kell. Leg utóbb az
olasz or szá gi Ve len cé ben tar -
tott nagy gyű lé sün kön a szo li -
da ri tás té ma kö rét vet tük gór -
cső alá. Nos, ez is olyan kér dés,
amely hez más ként szük sé ges
kö ze lí te ni pél dá ul Ma gyar or -
szá gon, mint Né met or szág -
ban vagy Dá ni á ban.
–Kétségkívülvalósésfontos

problémákat boncolgatnak.
Miutánazonbanegyháziszer-
vezetként így óhatatlanul a
nagypolitikába is „beleszól-
nak”, nem tartanak attól,
hogy…?

– Hát per sze; so kan, sok -
szor mond ták már, hogy az
egy ház ne üs se be le az or rát a
po li ti ká ba.

–Mierreaválasz?
– Az ál ta lunk el ért ered mé nyek.

Eze ket ugyan is el is me rik és ak cep tál -
ják. Mert konk ré tan fo gal ma zunk.
Mu száj is így ten nünk, mert – aho -
gyan BertoltBrecht ír ta – az igaz ság
min dig konk rét, so ha nem ál ta lá nos
igaz ság. Pél dá ul: az em be rek éhez nek
– mi ért, mi en nek az oka? Néz zük
meg, vizs gál juk meg! Ha szük sé ges,
il les sük kri ti ká val az ed dig tett lé pé -
se ket! 
–Konkrétkérdéseketfelvetni,ezek-

rekonkrétválaszokmegfogalmazását
célultűzni–ezektehátaGEKEál-
talános törekvései. Végezetül hadd
kérdezzem meg: Önnek elnökként
mikakonkréttervei?Melyekazoka
kérdések,területek,amelyekkelsze-
mélyszerintÖnszeretnetöbbetfog-
lalkozni?

– A ró mai ka to li kus egy ház zal
foly ta tott dis kur zus ban sze ret nék
elő re lé pést ta pasz tal ni. Emel lett a
már em lí tett or vos eti kai kér dé sek
azok, ame lye ket sze mély sze rint na -
gyon fon tos nak tar tok. Ál ta lá nos ság -
ban vé ve pe dig na gyon sze ret ném,
hogy az eu ró pai pro tes tán sok szó szó -
ló ja ként mi nél in kább hal las suk a
han gun kat. En nek je gyé ben dol go zik
fő ál lás ban egy em be rünk Brüsszel -
ben is, és in for mál ben nün ket az Eu -
ró pá ban zaj ló fo lya ma tok ról. Úgy
gon do lom, hogy ez nagy se gít sé get
je lent szá munk ra ah hoz, hogy kom -
men tárt fűz hes sünk a kü lön fé le tör -
té né sek hez. 

Öröm mel töl te nek el a po zi tív
vissza jel zé sek. Még ak kor is, ha
nem min dig fo gad ják meg a ta ná csa -
in kat. Ám ta gad ha tat lan, hogy fi -
gyel nek ar ra, amit mon dunk, mert
fon tos nak tart ják meg lá tá sa in kat.
Örü lök, hogy a po li ti ku sok mél tá -
nyol ják erő fe szí té se in ket, és kí ván -
csi ak az eu ró pai pro tes táns egy há -
zak vé le mé nyé re. 

g Gaz dag Zsu zsan na

Reflektálniazéletre
Villáminterjúdr.FriedrichWeberrel,aGEKEpüspök-elnökével

b NemelsőízbenjöttMagyarországra,ámelőszörjártBudapesten,ezért
vasárnapiszolgálataelőtt–frissenszerzettélményei,találkozásaiés
tapasztalataihatására–újtextustválasztott,ésújprédikációtírt.Tet-
teeztigencsaksűrűprogramközepette,hiszencsupánegyetlenhét-
végéttöltöttamagyarfővárosban.Abudaváriistentiszteletutánazon-
banazEurópaiProtestánsEgyházakKözösségének(Gemeinschaft
EvangelischerKircheninEuropa,GEKE)elnökitisztétmásfélévebe-
töltődr. Fried rich We ber szakítottidőtarrais,hogyinterjútadjonaz
Evan gé li kus Élet nek. Beszélgetésünkelejénkétnaposlátogatásának
apropójárólkérdeztükanémetevangélikuspüspököt.
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gesz tu sok és gusz tu sok
MarcelDuchampkor szak al ko tó pi szo -
ár ki ál lí tó gesz tu sán már rég túl va -
gyunk (1917!). Sze ren csé re a szoc re á -
lon is. És egész sor nya ka te kert kép -
ző mű vé sze ti stí lu son, is ko lán és moz -
gal mon. New York és Pá rizs on tot ta a
for ma bon tó kat és a lá za dó kat. Puk -
kasz tot ták a pol gárt, de ta lán még na -
gyobb szen ve déllyel ke res ték az au ten -
ti kus ki fe je zé si for mát. El ve szett nem -
ze dé kek esze ve szett ere det ke re sé se. 

A for ma vi lág de konst ruk ci ó ját és
a lá zas vo nal ve ze té se ket, el ke né se ket,
rés ha gyá so kat, a mű vé szek ön le fo ko -
zó vagy épp -fel ma gasz ta ló gesz tu sa it
nem le het és nem is eti kus a tör té ne ti
ese mé nyek és tár sa dal mi vál to zá -
sok fi gye lem be vé te le nél kül vizs gál -

ni. Ezek a ha tá sok ugyan is gyö ke re -
sen meg vál toz tat ták a kép hez va ló vi -
szonyt és eb ből kö vet ke ző en a vi zu -
á lis kul tú rát is. 

kor társ és/vagy 
rá adá sul szak rá lis
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány szer ve zé sé ben új be szél -
ge tés so ro zat in dult a Lud wig Mú ze -
um ban. Az el ső al kal mon, ja nu ár 9-
én KonokTamás evan gé li kus fes tő -
mű vész és FabinyTamás evan gé li kus
püs pök ke res te kor társ kép ző mű vé -
szet és teo ló gia met szés pont ja it. 

Ko nok Ta más a mai na pig meg ha -
tá ro zó mon da tot ho zott ta nu ló éve i ből.
Ak ko ri mes te re szá ját hagy ta el a ki -
je len tés: „Elő ször az eget kell le fes te -

ni.” Mű vé szünk ugyan is a föld del
kezd te. Ezt az él ményt to vább fűz ve fo -
gal maz ta meg Ko nok Ta más, hogy a
szak rá lis mű vé szet lé nye ge az ég és a
föld össze kap cso lá sa. 

kul tú(l)ra
Az abszt rakt al ko tá sok de kó do lá sá hoz
egy jól meg vá lasz tott, esszen ci á lis
cím se gít het. Ezerlélek – ez a fo gal -
mi man kó tá mo gat hat ben nün ket
„ér tel mez ni” – bár ez a ki fe je zés a mű -
vé szet ről gon dol kod va kis sé da ra -
bos nak mond ha tó – Ko nok Ta más
egyik al ko tá sán a szög le te sek és pont -
ren ge te gek egye di együtt ál lá sát. Sza -
va kat kép ele mek kel tár sí ta ni, be le ma -
gya ráz ni, okos kod ni az el vont fe lől fe -
les le ges. Az el mét ta lán ér de mes ki -
kap csol ni, és hagy ni, hadd nyíl ja nak
meg kép pon tok és pont ké pek. Mű vé -
szi meg mun ká lá suk tól el te kint ve az
„ezer lel kes” al ko tá sok amo lyan nyu -
ga ti man da lák. Be fe lé visz nek. Kép ele -
me ken, kép ze le ten, fo gal ma kon túl ra.

Ko nok Ta más lát ha tó an – mind
mú ze u mi meg nyi lat ko zá sai, mind
al ko tá sai alap ján – nem fél együtt ke -
zel ni lát szó lag egy más sal el lent mon -
dó je len sé ge ket. A tu dás és a meg ér -
zés, a re á lis és az abszt rakt, a te rem -
tett vi lág rend je és ren det len sé ge
egy aránt je len va ló, ér vé nyes dol gok.
A mű vész sze rint a transz cen den cia
épp az e ket tős ség ből tör té nő el vá -
gyó dás ki fe je ző dé se. Vágy ar ra néz -
ve, hogy a lé lek a min den na pok kö -
vet kez té ben reá ta padt por le pel től
meg sza ba dul has son.

arc ta lan an gya lok
A múlt őszi Ars Sac ra fesz ti vál egyik
ki ál lí tó ja AknayJánosKos suth-dí jas
fes tő mű vész volt. Ő a rej tőz kö dő ket,
őr kö dő ket rej te kük ből elő hoz ni nem
kí ván ja. Nem anyag ba kény sze rí tés -
sel pró bál ja lát ha tó vá, ér zé kel he tő vé
ten ni az an gya lo kat. El vég re a tit ko -
kat – ahogy a Szent írás is ta nít ja –
ok kal fe di fá tyol elő lünk. A mű vész
oda fes ti a fáty lat is, nem csal ja el. Fel -
vál lal ja. El fo gad ja. Szi lu et te ket fest.
A szi lu et tek a vász non te re ket ha sí -
ta nak ki. A mű vész e te re ket be töl -
ti. Egy szín nel. Tes tet len tes tek, arc -
ta lan ar cok je len nek meg. Meg je len -
nek (példáulbalra).

a re for má ció „kép”-te len sé ge
Ha a mű vé szet szak ra li tá sát a pro -
tes táns egy ház szem szö gé ből vizs -
gál juk, ér de mes re for má to runk
nem épp mű vé szet ba rát teo ló gi -
á ját is szem ügy re ven ni. Luther a
mű vé sze tet a teo ló gia szol gá ló le -
á nyá nak te kin tet te, ön ér té ket
nem igen tu laj do ní tott ne ki.

Az ágos to ni lá tást kö zép pont -
ba he lye ző, év szá za do kig ha tó
teo ló gi át Lu ther és a re for má ció „a
fül teo ló gi á já val” vál tot ta föl. Is ten
igé je a fü lün kön ke resz tül jut hat el
hoz zánk. Lu ther mint az új her -
me ne u ti ka elő fu tá ra val lot ta,

hogy a Szent lé lek a nyel ven ke resz -
tül szó lít meg. Az írást azon ban
meg elő zi a be széd, ezért az igét
szün te le nül hir det ni és hall gat ni kell. 

Ha már most ze né ről be szé lünk, an -
nak hall ga tá sa sem azért tör té nik Lu -
ther sze rint, hogy a hal ló já ra tok és
azo kon ke resz tül az em be ri szel lem ki -
fi no mul tab bá vál jék, ha nem csak is
azért, hogy az evan gé li um el jut has son
a lé lek hez. A ze ne mint a leg abszt rak -
tabb mű vé szet te hát ko ránt sem
„abszt rak ci ó ra” ösz tön zi Lu thert, sok -
kal in kább konk rét tar tal mat tu laj do -
nít ne ki, ne ve ze te sen Krisz tus ha lál fe -
let ti győ zel mé nek hir de té sét: 

„…a teo ló gia után egyet len mű vé szet
sem ér föl a ze né vel, mert a teo ló gi án
kí vül egye dül ez nyújt ja azt, amit más -
kü lön ben a teo ló gia szo kott, ne ve ze -
te sen a lé lek nyu gal mát és bol dog sá gát,
er re pe dig az a kéz zel fog ha tó bi zo nyí -
té kom van, hogy az ör dög, a nyo masz -
tó gon dok és nyug ta la ní tó vi szá lyok szí -
tó ja a mu zsi ka hang já ra ugyan úgy el -
isz kol, mint a teo ló gia sza vá -
ra.” (Lutherválogatottművei
7.–Levelek, 555–556. o.)

A ze né nél a ké pek té má -
ja teo ló gi a i lag még ter hel -
tebb a kor ban. Gon dol junk
csak az év szá za do kon át hú -
zó dó kép vi tá ra, amely ben
leg in kább Is ten lát ha tat lan -
sá ga, áb rá zol ha tat lan sá ga és
a kép más va ló di ma te ri á lis
for má ba tör té nő át ül te té sé -
nek le het sé ges sé ge és lét jo -
go sult sá ga volt a kér dés. 

Az ek ko ri ban több he -
lyütt ta pasz tal ha tó, teo ló gi -
ai meg oko lás sal iga zolt kép -
rom bo ló túl ka pá sok ra Lu -
ther le ve le i ben is reflek tált,
kér te a szász fe je del me ket,
mi előbb lép je nek fel az erő -
sza kos re for má to rok el len. Per sze a
szent ké pe ket ma ga is pusz tí tot ta,
csak épp ver bá li san: 

„Ami a szent ké pe ket il le ti, azt
még el fo gad nám, hogy [Karl stadt]
dü höd ten kö ve te li a rom bo lá su kat,
hi szen írá sa im mal ma gam is so kat
pusz tí tot tam be lő lük, töb bet, mint

amennyit ő el va kult tom bo lá -
sá val va la ha is el-

 ér het. Azt
azon ban 

nem

tűrhe tem, hogy a hí ve ket is ilyen tet -
tek re her gel je, azt ál lít ván, hogy a
kép rom bo lás ke resz té nyi kö te les -
ség, rö vi den, hogy a ke resz tény ség
ad ta sza bad sá got elő írá sok kal kor lá -
toz za, és így nyug ta lan ná te gye a lel -
ki is me re tet.” (Uo. 401–402. o.)

ér zé ki teo ló gia
GrahamHowes an gol val lás szo cio ló -
gus nak a Ben cés Ki adó jó vol tá ból
2011-ben nap vi lá got lá tott, Aszakra-
litásművészete cí mű köny ve meg pró -
bál ja szám ba ven ni azo kat a té nye ző -
ket, me lyek a val lást és a mű vé sze tet
ilyen tá vol ra so dor ták egy más tól. A
szer ző a két te rü let re mény te le nül
szét tar tó tör té ne ti ívét hí ven raj zol -
ja meg, és nem ígé ri a ket tő új bó li
össze fo nó dá sát, de hang sú lyoz za, jó
teo ló gia és jó mű vé szet „iker mé di u -
mok ként” mű köd het né nek: „… kö zös
hi va tá suk van: be tör ni a meg gyen gült
és el sze gé nye dett mo dern kép ze let -
be, fel sza ba dí ta ni rej tett for rá sa it, fel -

ké szí te ni a vál to zás ra, az ün nep lés -
re és al ter na tív jö vő kép meg raj zo lá -
sá ra.” (144. o.) 

A fön tebb tag lalt re for má to ri „fü -
les” teo ló gi á hoz kap csol ha tó még a
val lás szo cio ló gus kö vet ke ző ér zék le -
tes ha son la ta: „A mű vé szet sze met
ad hat a teo ló gi á nak, hogy lát has suk
ma gun kat min den di men zi ónk ban,
fü let, hogy hall juk bel ső éle tünk
hang ját, és esz közt, amellyel kom mu -
ni kál ha tunk.”

ecset ma gány
Egy el nyűtt, agyon haj szolt, te nyér me -
leg re haj ló ecse tet sze ret ni le het. A

kó cos fe jét, a szuty kos szá rát. A
ve le meg fu tott fö lös le ges kö rö -
ket. Kö zös tú rá kat. A sű rű ben

ta po dást, a szín sze lí dí tő hí gí -
tást, az ap ró lé kos és el na gyolt

moz du la to kat. A nagy ka va rá so -
kat. A be le kö vü lést, a ki kec mer -
gést, a cin kos el mis má so lá so kat. Az
együt tes győ zel met azon ban de rék
mű vé szünk egye dül ün nep li, örö -
mé ben ecset jét el ej ti…

g Ki nyik Ani ta

Párhuzamosokmetszetei
Kortársművészetiésvallásijelenségek
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b Haafekete-fehérgondolkodástrészesítenénkelőnyben,amaimű-
vészetszakralitásánakkérdésétigenhamarlezárhatnánk.Olyasféle
elmésmegállapításokattehetnénk,minthogyavallástradicionális,
értékeketésigazságo(ka)tkonzervál;aművészetmindigújító,újabb
ésújabbutakonkutatjaazegyretágabbösszefüggésbenmegragad-
hatóigazságot.Azegyikőrziaformát,amásikfolytonkeresi,újra-
alkotja.Avallásavégsőkérdéseketlezárja,válaszaivalmegállapodott,
révbeért;aművészetmindentnyitvahagy,nyughatatlanultovább-
lép,mindeniránybanörökmozgó.Lényegijegyeiezekakétterület-
nek.Devajonhaaztmondjuk,kor társművészet,nemvolna-eindo-
kolt,hogyavalláseléisodategyünkvalamifélejelzőt?Elvégre–bár
atisztatannemváltozik–avallásiéletmindenkorbanmásésmás.
Vagyajelzőhiányavalami„abszolútat”jelöl?Dehiszegyabszolútum
van,ebbenmindenfelekezetegyetért…Ésahogyaművészetet,úgy
avallástiskeresztül-kasulátjárjaaszentésaprofán.Valamintazsem
elhanyagolhatószempont,hogyakortársművészet„érthetetlensé-
ge”atemplompadokfolyamatosfoghíjképződésévelpárhuzamosan
alakultki.Beszéljünkhátakortársművészetiésakortársvallásije-
lenségekről!AzapropóabudapestiLudwigMúzemKor társ és szak -
rá lis? címmelmúltcsütörtökönindultbeszélgetéssorozata.
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b Festmények, rajzok, de legin-
kábbkerámia-ésfaszobroklát-
hatókaVízivárosiGalériaidei
elsőkiállításán.Akamaratárla-
tonazötéveeltávozottSché ner
Mi hály ra emlékeztek annak a
hagyatéknakadarabjaival,ame-
lyekmégacsaládnálvannak.

Amint az uno ka, a ha gya té kot gon do -
zó SchénerIldikó el mond ta, a Kos suth-
dí jas evan gé li kus fes tő, gra fi kus, szob -
rász, ke ra mi kus és báb ter ve ző (Med -
gyes egy há za, 1923. ja nu ár 9. – Bu da -
pest, 2009. má jus 11.) ké pei ke len dők
vol tak. Alig szá radt meg raj tuk a fes -
ték, már is jöt tek ér tük a ve vők. A két
uno ka meg szü le té se azon ban Sché ner
Mi hályt is ar ra kész tet te, hogy a jö vő -
re, örö kö se i re is gon dol jon. 

Ami kor Il di kó cse pe re dett, már ő
ma ga is „ren delt” csend éle te ket,

ame lye ket most a lá to ga tók is meg -
te kint het nek. A ki ál lí tott já té kok -
kal, bá bok kal szí ve sen ját szott, a
nagy apa örö mé re. Ez volt a bi zo nyí -
té ka an nak, hogy amit Sché ner Mi -
hály ki ta lált, az mű kö dött is – mond -
ta Il di kó a meg nyi tón. Mint a ha gya -
ték gon do zó já nak az a cél ja, hogy fel -
dol goz za a mű vész örök sé gét, és a ké -
sőb bi ek ben egy nagy élet mű-ki ál lí tá -
son mu tat has sa be az ér dek lő dők nek.
Ad dig is a szer ve zők és a csa lád a ja -
nu ár 29-ig nyit va tar tó ki ál lí tá son
egy sze rű en csak em lé kez ni sze ret ne. 

A ki ál lí tást meg nyi tó Szakolczay
Lajos iro da lom tör té nész, kri ti kus a
mű vészt mél ta tó sza vai mel lett öl tö -
ze té vel is Sché ner Mi hály ra kí vánt em -
lé kez ni. Sché ner ti zen öt Kos suth- és
Jó zsef At ti la-dí jas ma gyar köl tő nek –
köz tük LászlóffyAladárnak,Mezey
Katalinnak,OláhJánosnak,Czigány
Györgynek,hogy csak né há nyat emel -
jünk ki – ké szít te tett mo dern Kos -

suth-ka bá tot, há lá ból, hogy vi se lő je el -
kí sér te ki ál lí tá sa i ra vagy egyéb mű vé -
sze ti ese mé nyek re, így kap csol va
össze fes té sze tet és iro dal mat. 

Ahogy egyik köny vé nek cí me ként
is sze re pelt, Sché ner Mi hály min dig
bol dog sá got akart be ta ka rí ta ni. Ezt
a bol dog sá got to vább ad ta, örö kül
hagy ta, hi szen mun ká i ra te kint ve –
le gye nek a fest mé nye ken so ra ko zó ci -
pők vagy vi rá gok, Tó ra-ol va só zsi dók,
temp lom bel sők vagy táj ké pek, ke rá -
mia- vagy fa ala kok, já ték fi gu rák – a
szem lé lő dőt ön kén te le nül is de rű
töl ti el. 

g – ve me se –

Schéner Mihály kiállítása január
29-ig tekinthető meg a Vízivárosi
Galériában(1027Budapest,Kapás
utca55.).Nyitvatartás:keddtőlpén-
tekig13–18óraközött,szombaton10-
től14óráig.

Családiműremekek
SchénerMihályhagyatékából

KiállításaVízivárosiGalériában

Az ora tó ri um a 17. szá zad ked velt
his tó ria mű fa já ból fej lő dött ki. Az
1680-as évek ben JohannSchelle szí ne -
sí tet te elő ször ka rá cso nyi ze ne mű -
vét ko rál stró fák kal. Ha ma ro san ári ák
is meg je len tek a té te lek kö zött, ame -
lyek a bib li ai ese mé nyek re reflek tál nak,
ilyen ora tó ri u mo kat írt pél dá ul Georg
PhilippTelemann is. Bach 1705-ben lü -
be cki, DietrichBuxtehudénál tett lá -
to ga tá sa so rán is mer te meg azt a gya -
kor la tot, hogy az ora tó ri u mok elő adá -
sát több nap ra osz tot ták fel.

Bach – egyéb mű ve i hez ha son ló an
fő leg az ári ák ban – eb ben a cik lus ban
is szám ta lan szor al kal maz ta a ba -
rokk ban igen köz ked velt, úgy ne ve zett
pa ró dia tech ni kát, az az a kom po ná lás -
hoz sa ját, már meg lé vő mű ve it vagy
an nak rész le te it hasz nál ta fel. Gon dol -
ko dás mód ját tük rö zi, hogy míg vi lá -
gi kan tá tá i ból gyak ran ala kí tott egy há -
zit, for dít va so ha nem pa ro di zált.
Rög tön az ora tó ri um meg szó la lá sa kor
hall ha tunk er re egy pél dát. A Jauch-
zet,frohlocket kez de tű ha tal mas nyi -
tó kar té tel ben az 1733-ban MáriaJo-
zefa szász vá lasz tó fe je de lem asszony
és len gyel ki rály nő szü le tés nap já ra
írott Tönet, ihr Pauken! Erschallet,
Trompeten! (BWV 214) kez de tű vi lá -
gi kan tá tá já nak át szö ve ge zett vál to za -
tát hall juk D-dúr ba transz po nál va és
ka rá cso nyi vá szí nez ve.

Az ora tó ri um egy sé gét a bib li ai cse -
lek mény mel lett a hang nem meg vá lasz -
tá sa is szol gál ja: az I., a III. és a VI. pil -
lér kan tá ták ün ne pé lyes D-dúr ban, a vo -
nó sok és a fa fú vók mel lett trom bi tá val
és üst dob bal hir de tik a Meg vál tó di cső -
sé gét. Min den kan tá ta nyi tó- és zá ró -
té te le azo nos hang sze re lé sű.

A IV. kan tá ta új év nap ján Jé zus
kö rül me té lé sé nek és név adá sá nak ün -
ne pét mu tat ja be az el ső há rom kan -
tá tá hoz ha son ló an Lukácsevangéliu-
ma sze rint. Az V. és a VI. a nap ke le ti
böl csek He ró des nél és a Kis ded nél tett
lá to ga tá sát me sé lik el Má té evan gé lis -
ta sza va i val. 

Bach „szám misz ti ká ját” e mű ben is
nyo mon kö vet het jük, ugyan is a Bib -
lia ver se it ti zen hét egy ség re oszt ja,
amely a ha gyo mány sze rint a tel jes ség
szá ma: a tíz Lu kács-rész let az Ószövet-
ség tíz pa ran cso la tá ra, a hét Má té-rész -
let pe dig az Újszövetség hét bol dog -
mon dá sá ra utal.

Az ér de kes té nyek után a De ák té ren
idén ja nu ár 12-én is mét meg szó lalt
elő adást ele ve nít jük fel. Bach teo ló gi á -
ja mél tó örö kös re ta lált, hi szen Kamp
Sa la mon a ze nét teo ló gi a i lag és fi lo zó -
fi a i lag alá tá maszt va in terp re tál ja, sőt mi
több, ezt a pró bák so rán az elő adók kal
is meg oszt ja. Ezért nem csak ze ne i leg fel -
eme lő vé gig hall gat ni az egy ház ze nei al -
kal ma kat, de lel ki leg is ko moly töl te ke -
zést je lent a ze nén át su gár zó öröm hír.

A IV. kan tá ta mind hang ne mé vel,
mind hang sze re lé sé vel újat hoz: a

be ve ze tő ben a kür tök lágy hang já nak
je len lé te a II. kan tá tá hoz ha son ló an
pasz to rál sze rű hang vé telt köl csö nöz
a mű nek. Kö zép pont já ban egy gyö -
nyö rű, oboa szó ló val ver sen gő szop rán
vissz han gá ria csen dül fel. ZádoriMá-
ria könnyed, élet te li hang já ra Czabán
Angelikamin dig azo nos szín ben fe lelt.
Ezt ke re tez te a basszus JeklLászló re -
ci ta tív ója, fö löt te a Zá do ri ál tal éne -
kelt ko rál lal. 

Az ad di gi las sabb, me di ta tí vabb
ka rak ter után éles vál tás kö vet ke zett,
ami kor is a hár mas ver sen gés is mét
meg je lent: két he ge dű con cer tált Me-
gyesiZoltán vir tu óz te nor já val. Me gye -
sit – aki hosszú évek óta az evan gé lis -
ta sze re pe mel lett a te nor ári á kat is
mes te ri en ének li – kü lön ki eme lem az
egyéb ként is jó elő adó gár dá ból, hi szen
pu ha, len dü le tes, lé gi e sen könnyed
hang já val és mély sé ges ze nei ér zé ké -
vel vi lág szín vo na lon ének li Ba chot. 

A IV. kan tá ta zá ró ko rál ját kö ve tő -
en CselovszkyFerenc lel kész től kap tak
az egy be gyűl tek lel ki út ra va lót az V–
VI. kan tá tá ban le írt He ró des-tör té net
ka rak te re i nek be mu ta tá sá val.

Az V. kan tá tá ban a böl csek nek vi lá -
gí tó bet le he mi csil lag fé nyes sé ge áll a
kö zép pont ban, amit az A-dúr hang nem
is ér zé kel tet. A basszus ária után az
evan gé lis ta leg ma ga sabb hang ja He ró -
des ijedt sé gét fe je zi ki. A ter cett ben a
szop rán és a te nor vá gya ko zik és vé ge -
lát ha tat la nul só haj to zik Jé zus el jö ve te -
le után só vá rog va, mi köz ben a hi tet
meg tes te sí tő alt – NémethJuditbe teg -
sé ge mi att NagyBernadett szép, telt
hang ján – szem be sít ve le, hogy már rég
je len va ló. A zá ró ko rál a szív leg mé lyebb
kam rá i ba is be vi lá gí tó fény su gár ról, Jé -
zus ke gyel mé ről éne kel.

A VI. kan tá ta ze ne ka ri be ve ze tő jé -
ben és nyi tó kó ru sá ban Bach tól szo -
kat lan meg ol dást hal lunk: a dúr-moll
for du lat Is ten di cső sé gé nek meg je le -
né sét hir de ti, s eb ben már a szen ve -
dés tör té ne tet ve tí ti elő re. He ró des go -
nosz szán dé kát fe je zi ki, ami kor a böl -
csek nek in do kol ja, hogy mi ért ad ja -
nak hírt a gyer mek hol lé té ről: az
imád ni szó (an be ten) tel jes mér ték ben
el tor zul a szá já ban. A szop rán drá mai
re ci ta tív óban re a gál ál nok sá gá ra. 

Bach zse ni á lis ze né jét még hossza -
san tag lal hat nám, de he lyet te in kább
a di a dal ma san meg szó lal ta tott zá -
ró ko rál vég sza va it idé zem, ame lyek -
nek pas si ós dal la ma meg egye zik az el -
ső ko rá lé val: „Ha lál, Sá tán, Bűn és Po -
kol: min de nes tül el vesz tik ere jü ket; Is -
ten mel lett a he lye az em be ri nem -
nek!” (UhrmannGyörgy for dí tá sa).

Ha a hét köz na pok sod rá sá ban már -
is túl messzi re ke rült vol na a ka rá cso -
nyi öröm ün nep, a kan tá ták su gall ta uj -
jon gó áhí tat is mét át jár ta lel kün ket, s
re mél he tő leg most már egész év ben
ki tart ben nünk.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

Akarácsonyiörömhír
utórezgései

BachKarácsonyioratóriumának
IV–VI.kantátája

b Jo hann Se bas ti an Bach 1734karácsonyánújabbremekművelörvendez-
tettemegLipcseevangélikuslakosságát:ahatösszefüggőkantátából
állóKa rá cso nyi ora tó ri um (BWV248)karácsonyháromnapján(1734.
december25–27.!),valamint1735.újévkor,azújévetkövetővasárna-
ponésvízkeresztkorszólaltmegaSzentMiklós-templomban.Négy
kantátaemellettaTamás-templombanisfelcsendült.Azoratórium
–aWelt ler Je nőmegteremtetteBach-kultusztfolytatva–hosszúév-
tizedekótarendszeresenfelcsendülaLu the rá nia ének- és ze ne kar elő-
adásában (a rendszerváltás óta dr. Kamp Sa la mon vezényletével,
idénaBu da pes ti vo nó sok ka ma ra ze ne kar közreműködésével).1985óta
azelsőkétkantátamellettaharmadikiselhangzottahatból,idővel
németnyelven.Harmadikévepedigazegészoratóriummegszólal:az
elsőháromkantátaaranyvasárnap,amásodikhárompedigjanuárban.

JohannNikolausForkel–JohannSe-
bastianBach (1685–1750) el ső élet -
rajz író ja – így írt a ze ne szer ző 1743 kö -
rül meg je lent, Goldberg-variációk
cí mű mű vé ről: „Ezt a va ri á ci ós mo -
dellt, amely nek min den va ri á ció min -
tá já ul kel le ne szol gál nia – no ha ért -
he tő okok ból egy sem kö ve ti –, az
egy ko ri szász ud va ri orosz kö vet -
nek, Keyserlingk gróf nak kö szön het -
jük, aki gyak ran tar tóz ko dott Lip csé -
ben, és ma gá val vit te oda (…) Gold-
berget, hogy Bach nál ze nét ta nul jon. 

A gróf so kat be te ges ke dett, és
olyan kor ál mat lan éj sza kái vol tak.
Gold berg nek, aki a há zá ban la kott, a
gróf fal szom szé dos szo bá ban kel lett az
éj sza kát el töl te nie, és az ál mat lan ság
ide jén va la mit ját sza nia kel lett a gróf -
nak. Egy szer a gróf azt mond ta Bach -
nak: sze ret ne né hány kla vi er da ra bot
Gold berg szá má ra, ame lyek olyan
sze lí dek és vi dá mak, hogy né mi leg fel -
vi dá mí ta nák ál mat lan éj sza ká it. 

Bach úgy vél te, ezt a kí ván sá got leg -
job ban va ri á ció sor ral tud ja tel je sí te -
ni, no ha ezt a mű fajt az ál lan dó an azo -
nos alap har mó nia mi att há lát lan
mun ká nak tar tot ta. Azon ban amint
eb ben az idő ben már min den mű ve a
mű vé szi tö kély pél dá ja volt, ke ze alatt
ezek a va ri á ci ók is az zá let tek. 

Ta lán egyet len mű vé ért sem ju tal -
maz ták meg Ba chot ennyi re, mint

ezért. A gróf arany ser leg gel aján dé -
koz ta meg, szí nig tölt ve száz La jos-
arannyal.”

Bach té ma ként egy basszus szó la -
mot vá lasz tott egy olyan ári á ból,
ame lyet majd nem húsz év vel ko ráb -
ban jegy zett be má so dik fe le sé gé -
nek, AnnaMagdalenaBachnak(An-
na Magdalena Wilcke) a kla vi er -
köny vecs ké jé be vagymás el ne ve zés -
sel kot ta fü zetébe. Tu laj don kép pen e
szó lam fö lé ír ta meg a va ri á ci ós so ro -
za tát. A té ma ér de kes sé ge, hogy ko -
ráb ban Purcell és Buxtehude is fel -
hasz nál ta mű ve i ben ugyan ezt a
basszust. 

A Goldberg-variációk te ma ti kai
rend jé ben meg fi gyel he tő, hogy min -
den har ma dik va ri á ció ká non. A ti zen -
ötö dik CanoneallaQuintaután Bach
vél he tő leg egy szü ne tet ter ve zett be.

Ez épp a mű fe lé re esik. Ezt kö ve ti egy
ouverture, az az nyi tány, mely be ve ze ti
a má so dik va ri á ci ós részt.

Bach im po záns né met ba rokk stí -
lus ban sor ban mu tat ja meg az „Uni -
so no, Se con da, Ter za, Qu ar ta, Quin -
ta, Ses ta, Set ti ma, Ot ta va, No na”, az -
az a té má tól kü lön bö ző ma gas ság gal
be lé pő ká no no kat. A ze ne szer ző ez -
zel is fej lesz ti, ok tat ja a ze ne ta nu lót,
de leg fő kép pen el gyö nyör köd te ti a
hall ga tót. A re ne szánsz imi tá ci ós
tech ni ká i ból ki fej lő dő ko ra ba rokk
kez de tek ze nei vív má nyai mind ben -
ne van nak az érett ba chi bil len tyűs
ze né ben, így a Goldberg-variációk-
ban is. 

A mű vé gén, az ária vissza té ré se
előtt a Quodlibet té tel szó lal meg, s
ben ne két nép dal fel dol go zá sa: az Ich
binsolangnitbeydirg’west és a Kraut
undRübenhabenmich vertrieben.

Bach e mű ve a késő barokk iga zi
esszen ci á ja.

* * *

Johann Sebastian Bach: Goldberg
VariationenBWV988.AHarmonia
MundiáltalkiadottCD-nAndreas
Staierjátszikcsembalón.AkiadóaCD
mellettegyDVD-tiskínálráadásként.
AjánljukfigyelmükbeAndreasStaier
művésziBach-interpretálását!

g He tessy Csa ba

Százarannyaljutalmazotttéma
BachGoldberg-variációi
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ÖKUMeniKUS
iMAHéT

AMagyarKatolikusPüspökiKonferenciaésaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa
kiadásábanmegjelentimafüzetanyagaalapján

1.A ka na dai em be rek olyan or szág -
ban él nek, me lyet nyel vi, kul tu rá lis és
ég haj la ti sok szí nű ség jel le mez, sőt
még ke resz tény hi tünk ki fe je zé sé ben
is sok fé lék va gyunk. Bár eb ben a
sok szí nű ség ben élünk, ra gasz ko -
dunk Krisz tus azon vá gyá hoz, hogy
ta nít vá nyai egy ség ben él je nek. Ez a
ket tős ség ve ze tett min ket a je len té -
má hoz, Pál apos tol pro vo ka tív kér -
dé sé hez az Elsőkorinthusilevélben:
„Hát részekre szakítható-e Krisz-
tus?”Hit tel vall juk: „Nem!” – egy há -
zi kö zös sé ge ink még is to vább ra is fá -
jón meg osz tot tak. Az Elsőkorinthu-
silevél ab ban se gít het, hogy meg ta -
nul juk má sok aján dé ka it ér té kel ni és
el fo gad ni, még meg osz tott sá gunk
kö ze pet te is. Ez bá to rít hat ja az egy -
sé gért vég zett mun kán kat.
2. Ka na da el ső sor ban ter mé sze ti

szép sé ge i ről: he gye i ről, er de i ről, ta -
va i ról, fo lyó i ról, bú za me ző i ről és
vad re gé nyes ten ger part ja i ról is mert.
Or szá gunk te rü le te az At lan ti-óce án -
tól a Csen des-óce á nig ter jed. Az
ame ri kai ha tár tól az Észa ki-sar kig.
Az or szág me ző gaz da sá gi és ter mé -
sze ti kin csek ben is gaz dag.

Ka na da azon ban né pek so ka sá gá -
nak or szá ga is: ős la ko sok (elsőnem-
zetek), inu i tok, mé ti sek, il let ve a vi -
lág min den tá já ról ér ke zett em be rek
lak ják. (Az elsőnemzet ki fe je zés sel
Ka na da el is me ri, hogy a benn szü löt -
tek mint ős la ko sok él tek itt az eu ró -
pa i ak ér ke zé se előtt. A sark kö rön a
benn szü löt tek inuitnak ne ve zik ma -
gu kat. A métis szó olya no kat je löl,
akik nek mind benn szü lött, mind
fran cia elő de ik van nak.) 

Két hi va ta los nyel vünk van, a fran -
cia és az an gol. De sok ka na dai meg -
tar tot ta ere de ti ha zá ja nyel vét és
kul tu rá lis örök sé gét.

Tár sa dal mi és po li ti kai meg osz -
tott sá ga ink gyak ran a nyel vi, kul tu -

rá lis és te rü le ti kü lön bö ző sé ge ken
ala pul nak, ugyan ak kor ta nul gat juk
an nak meg ér té sét, hogy ezek a nem -
ze ti iden ti tá sok ho gyan já rul nak
hoz zá az egész sé ges ka na dai sok szí -
nű ség hez. Eb ben a mul ti kul tu rá lis
kör nye zet ben sok ke resz tény gyü le -
ke zet a szol gá lat és is ten tisz te let sa -
já tos gya kor la tát is ma gá val hoz ta. 

Pál apos tol le ve le sok fé le sé günk -
ben szó lít meg, és ar ra hív, hogy a kü -
lön bö ző he lye ken élő gyü le ke ze te ink
ne szi ge te lőd je nek el, ne for dul ja nak
egy más el len, ha nem is mer jük fel
össze tar to zá sun kat mind azok kal,
akik az Úr ne vét hív ják se gít sé gül.
3.Az idén el mél ke dés re vá lasz tott

bib li ai sza kasz ban Pál apos tol erő tel -
jes nyi tás sal kez di a ko rinthu si ak hoz
írt le ve le it. Mint egy ope ra nyi tá nya
vagy egy szim fó nia nyi tó té te le, ez a
sza kasz olyan té má kat érint, ame lyek
bi zo nyo san fel ké szí te nek min ket
mind ar ra, ami a le ve lek ben vár ha tó.

Há rom „té tel” ta lál ha tó eb ben a
szö veg ben. Mind há rom szi lárd, de ki -
hí vást je len tő ala pot ad el mél ke dé se -
ink nek, olyan mai ke resz té nyek nek,
akik együtt élünk és dol go zunk az
egy há zak ban és a tár sa da lom ban.
4. Az el ső té tel ben (1,1–3) Pál

Szósz the nésszel, ke resz tény tár sá -
val együtt – ket te n ki csi, de hi te les
kö zös sé get al kot nak – meg szó lít egy
má sik, na gyobb és na gyon ak tív kö -
zös sé get, a ko rinthu si ke resz té nye két.
„Istenegyházaként” szó lít ja meg a ko -
rinthu si a kat, amely az ő fo gal ma ik
sze rint nem egy he lyi egy ség, ha nem
az egy ház tel jes ki fe je ző dé se az ő vi -
lág ré szük ben. Pál em lé kez te ti őket ar -
ra, hogy „el hí vott” em be rek: „arrahí-
vattatok,hogyszenteklegyetek”.Olya -
nok, akik nem szi ge te lőd nek el, nem
élik a ma guk kis vi lá gát, „hanem
mindazokkalegyüttkaptakelhívást,
akikbárholélvénazÚrJézusKrisz-

tus–azőUrukésamiUrunk–ne-
véthívjáksegítségül”. Ezt az előb bi ki -
fe je zést (azőUrukésamiUrunk)
úgy is le het for dí ta ni, hogy „mind az
ő lak he lyü kön, mind a mi en ken”.
Vagy is ott szó lít ják meg az Urat. Így
ők az Is ten iga zi egy há za, de na gyon
is kap cso lód nak azok hoz, akik mind
hit val lá suk ban, mind hét köz nap ja ik -
ban szá mí ta nak az Úr ra.

Az tán Pál apos tol, mint min den le -
ve lé ben, el mond ja szo ká sos, nagy
ere jű kö szön té sét Is ten ke gyel mé ről
és bé kes sé gé ről. Pál apos tol nyel ve -
ze té ben a „kegyelem” Is ten jó sá gát és
Krisz tus ban fe lénk ára dó aján dé ka it
jel zi. Ar ra szol gál, hogy ösz tö nöz ze
Is ten irán ti há lán kat és má sok fe lé
gya ko rolt ir gal mas sá gun kat. Az ő
„békessége” szá munk ra a ma ga tel jes -
sé gé ben és köl csö nös sé gé ben az Is -
ten nel va ló kö zös sé get je len ti.
5.HolláthatjukIstenkegyelmétés

békességét helyi gyülekezeteinkben,
nagyobb közösségeinkben vagy or-
szágunkban?Hogyantudunkelőíté-
letnélkülnéznilegközelebbiközössé-
günkreésgondotviselnimindenke-
resztényközösségére,valamintavi-
lágra?

6.Mi alatt Pál apos tol fel adat ra szó -
lít ja a ko rinthu si a kat, a ki je lölt ige sza -
kasz má so dik té te lét (1,4–9) az zal
kez di, hogy há lát ad, hogy „Istenke-
gyelmeadatottakorinthusiaknakJé-
zusKrisztusban”. Ez nem pusz tán for -
ma li tás, ha nem iga zi ör ven de zés
azon aján dé kok fe lett, ame lyek kel Is -
ten meg aján dé koz ta ezt a kö zös sé get.
Foly tat ja, hogy épít se őket, „merta
vele való közösségben mindenben
meggazdagodtatok”, hogy sem mi -
lyen lel ki aján dék ban ne le gyen hi á -
nyuk. Bi zo nyos sá got kap nak, hogy az
Úr mind vé gig erő sí ti őket, és hogy
„Istenhűséges”. Is ten a Jé zus sal va ló
kö zös ség be hív min ket (koinonia) –
en nek min den, a gyü le ke ze te in ket és
né pe in ket érin tő tár sa dal mi és lel ki
kö vet kez mé nyé vel együtt.
7.Ka na dai ke resz tény ként el is mer -

jük, hogy nem vol tunk min dig ké szek
ör ven dez ni azon is te ni aján dé kok -
nak, ame lye ket más ke resz tény kö zös -
sé gek kap tak. Pál szö ve gét öku me ni -
kus lé lek kel ol vas va egy re tu da to sab -
ban él jük át, hogy őszin te öröm re va -
gyunk el hív va. Öröm mel fi gyel het jük,
hogy Is ten ho gyan ál dott meg más ke -
resz té nye ket és más né pe ket. Azok,
akik elő ször hoz ták a ke resz tény hi tet
Ka na dá ba, gyak ran el uta sí tók vol tak a
benn szü löt tek aján dé ka i val és meg lá -
tá sa ik kal kap cso lat ban, és nem vol tak
ké pe sek ezek ben Is ten ál dá sát lát ni.

Or szá gunk ban na gyon sok min de -
nért le he tünk há lá sak a né pek sok fé -
le sé ge és hi tünk ki fe je zé sé nek sok szí -
nű sé ge mi att. Bár tör té nel münk ben
sok pél da van ar ra, ho gyan nem ad -
tuk meg egy más nak a köl csö nös
tisz te le tet, nem tá mo gat tuk egy -
mást, tud juk, hogy or szá gunk együtt -
mű kö dés re és a ha zai, il let ve a vi lág -
bé ke ke re sé sé re épült.

A ter mé szet gyö nyö rű sé ge i nek
ál dá sa it – mint Is ten ad ta ado má nyo -

kat – túl sá go san is gyak ran ter mé sze -
tes nek vet tük. Küz dünk azért, hogy
egyen súly ba ke rül jön a gaz da sá gi
vi rág zás és az ezen ter mé sze ti ál dá -
sok kal va ló sá fár ko dás. Küz dünk
azért is, hogy tör vény be ik tas suk
azo kat az ér té ke ket, ame lyek ről azt
mond hat juk, hogy mi, ka na da i ak
bir to kol juk őket. Úgy érez zük, hogy
ke resz té nyek ként és egy há zak ként
há lá val kell fo gad nunk Is ten ado má -
nya it a má sik ban. Há lán kat pe dig az
or szá gért és a vi lá gért vég zett gon -
dos ko dá sunk kal kell ki fe jez nünk.
8.Miértadtokhálátsajátegyhá-

zatokban,közösségetekbenésorszá-
gotokban? Hogyan tapasztaltátok
megIstenlelkiés/vagyanyagiaján-
dékaitmáskeresztényekközöttvagy
közösségetekegyébtagjaiközött?
9. A har ma dik té tel ben (1,10–17)

Pál apos tol ke mény sza va kat in téz a
ko rinthu si ak hoz, ami ért el tor zí tot ták
a ke resz tény üze ne tet, és meg tör ték
a kö zös ség egy sé gét. „ÉnPálévagyok,
énApollósé,énKéfásé.” Még azo kat
sem di csér te meg, akik Krisz tust
val lot ták ve ze tő jük nek, mert Krisz -
tus ne vét hasz nál ták ar ra, hogy el kü -
lö nít sék ma gu kat a töb bi ek től a ke -
resz tény gyü le ke zet ben. Hol ott nem
hív hat juk se gít sé gül Krisz tus ne vét
ah hoz, hogy fa la kat épít sünk ma gunk
kö ré, mert az ő ne ve test vé ri sé get és
egy sé get te remt, nem meg osz tott sá -
got. „Hátrészekreszakítható-eKrisz-
tus?” Pál apos tol nem el len zi, ha
egy erős ve ze tő kö rül kö zös ség for -
má ló dik, de a kö zös ség nek az alap -
ve tő iden ti tá sát Krisz tus ban kell
meg ta lál nia. „TalánPáltfeszítettékke-
resztreértetek?Pálnevérekeresztel-
kedtetekmeg?” Kh loé em be rei fel is -
mer ték és fel is fed ték ezt a prob lé -
mát a ma guk gyü le ke ze té ben.

Bevezetésa2014-estémához

a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért
2014. ja nu ár 19–26.

A Ka na dá ban élő ke resz té nyek azt
kér ték, hogy a vi lág ke resz té nyei az
idei ima hé ten az 1Kor 1,1–17 ige sza -
kasz alap ján gon dol kod ja nak el az
egy ház ról, az össze tar to zás ról, az
öku me né ről.

Ter mé sze te sen amit Pál apos tol
Ko rint hus ba írt, az el ső sor ban az ott
élő, ot ta ni ke resz té nyek nek szólt. A
Szent lé lek év ez re de ket át íve lő ter ve ré -
vén még sem az lett en nek a le vél nek
a sor sa, mint ál ta lá ban a le ve le ké, hogy
mi u tán el ol vas ták a cím zet tek, a le vél -
ben em lí tett ügye ket be fe je zett nek
tud va, tu do má sul vé tel lel, ik ta tó szám -
mal el lát ták, és irat tár ba he lyez ték.

Is ten ma ga akar ta a ko rinthu si ak -
nak kül dött le vél ben le ír ta kat köz -
kinccsé ten ni az egy ház ban, hogy a
ké sőb bi nem ze dé kek ta nul ja nak és
okul ja nak be lő le, sőt erő söd je nek a

Jé zus Krisz tus ban va ló hit ben, a
tisz ta er kölcs ben, az össze tar to zás
test vé ri tu da tá ban.

Az ima hé ten na pon ként ki emel -
ten ta lál koz nak a hí vő kö zös sé gek
Pál apos tol le ve lé nek egy-egy ta ná -
csá val, út mu ta tá sá val. A nyolc nap
al kal ma i nak ve zér fo na la, hogy a Jé -
zus Krisz tus ban hí vők Is ten egy né -
pé vé vál nak, mert kö ze lebb ke rül nek
Is ten hez a Szent lé lek ter ve sze rint.

Pál apos tol gon do la tai na pon ta
egy-egy mai prob lé mát jut tat nak
eszünk be, mert ar ról szól az apos tol,
hogy az egy ház hi ány ta la nul meg -
kap ta Is ten min den ke gyel mi aján -
dé kát. Hang sú lyoz ni kell azon ban,
hogy nem a hí vek kap ták ezt kü lön-
kü lön, ha nem az egy ház. S mi u tán
Jé zus Krisz tus ban kap ta ezt az aján -
dé kot, ezért Is ten nem tar tott vissza

sem mit ab ból. De töb bet nem ad hat,
mert min dent oda adott az egy ház -
nak. Így az egy ház a Jé zus sal va ló kö -
zös ség ben min dent meg ka pott.

El ső sor ban az igé ben lett gaz -
dag. Az ige ál tal pe dig az élet is me -
re té ben. Ilyen és ennyi re fon tos az
egy ház ban az egy ér tel mű pró fé tá lás,
pré di ká lás, ige hir de tés, ta ní tás. Az
egy ház kin cse két ezer éven át az ige -
hir de tés volt. Az egy há zat azon -

ban csak Is ten hű sé ge tart ja egy ben.
Akik az egy ház hű sé gé nek a mun ká -
lói, azok egy út tal a hí vő kö zös ség
egy sé gé nek mun ká lói is. Az egy ház
Is te né. Az Is ten hű sé ge egy há za
iránt tö ret len. Er re Is ten sza vát ad -
ta. Ezért van az, hogy aki öku me né -
ben gon dol ko dik, nem sa ját öt le te
meg va ló sí tá sán fá ra do zik, ha nem
Is ten re bíz za ma gát. Is ten igé je
meg erő sít ab ban, hogy az egy ház, a
hí vő kö zös ség tény leg az Is te né. A
kö zös ség pe dig ar ra tö re ked jék,
hogy Is te né is ma rad jon.

Van egy ha tár idő is, mely Is ten hű -
sé gé nek tar tós sá gá ra mu tat. Szá -
munk ra ez a ha tár idő az éle tünk vé -
ge. De a hí vő kö zös ség re, az egy ház -
ra a hű ség nek ez az ígé re te Jé zus
Krisz tus nap já ig ér vé nyes, te hát
mind ad dig, amíg csak Jé zus Krisz tus

új ra meg nem je le nik, és vissza nem
tér di cső ség ben. Is ten né pe eb ben az
ígé ret ben is egy ség ben ma rad hat. 

S most az zal az ál dás kí vá nás sal
nyújt juk át a 2014. évi ima hét prog -
ram fü ze tét a kü lön bö ző fe le ke ze tek
hí vő kö zös sé ge i nek, hogy ez se gít -
se az egy ház né pét, hogy egy lé pés -
sel kö ze lebb ke rül hes sünk Jé zus ter -
vé nek va ló ra vál tá sá hoz: „…mind-
nyájanegyek legyenek…” (Jn 17,21)

g Dr. Er dő Pé ter 
bíboros,prímás,

aMagyarKatolikus
PüspökiKonferencia

elnöke
Ste in bach Jó zsef
reformátuspüspök,

aMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsának

elnöke

KrisztusbankedvesTestvérek!

Hátrészekre
szakítható-e
Krisztus?

1Kor1,1–17alapján
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1.nap
Együtt…
Szenteknekneveznek

• 2Móz 19,3–8: „Papokkirályságaés
szentnéplesztek”

• Zsolt 95,1–7: „Mipediglegelőjé-
neknépe,kezébenlevőnyájvagyunk”

• 1Pt 2,9–10: „Egykornemazőné-
pe voltatok,most pedig Isten népe
vagytok”

• Mt 12,46–50: „Akicseleksziazén
mennyeiAtyámakaratát,azazénfi-
vérem,nővéremésazénanyám”

Há rom gon do lat 
Szen tek nek ne vez nek ben nün ket,
akik együtt va gyunk az Úr el hí vot ta -
i ként, „KrisztusJézusbanmegszentel-
teknek” (1Kor 1,2). A Kivonulásköny-
vében(Mózesmásodikkönyve) Is ten
né pé nek ez az az együtt lé te olyan,
mint kincs bir tok lá sa, pa pok ki rály -
sá ga és szent nép. 
Péterelsőlevelében a szen tek kö -

zös sé gé ben va ló tag sá gun kat úgy ér -
tel mez zük, hogy az az Is ten hí vá sá -
nak ered mé nye. Is ten hív össze
min ket mint vá lasz tott nem zet sé get,
ki rá lyi pap sá got és Is ten tu laj don né -
pét. Ez zel a hí vás sal jár együtt az a
kö zös meg bí za tás, hogy az Is ten
ha tal mas cse le ke de te it hir des sük:
azt, aho gyan ki ve zet ben nün ket a
sö tét ség ből, és be ve zet az ő vi lá gos -
sá gá ba. 
Mátéevangéliumában pe dig azt

fe dez het jük fel, hogy a szen tek kö zös -
sé ge, Jé zus ban meg va ló sult egy sé -
günk túl ter jed a csa lá don, a ro kon -
sá gon, tár sa dal mi osz tá lyon, mert
mind nyá jan együtt imád ko zunk az
egy sé gért, és tö rek szünk Is ten aka ra -
tá nak cse lek vé sé re.

kér dé sek
• Mit je lent ne künk és az egy há zi ha -
gyo mány szá má ra a „szen tek kö -
zös sé ge”?

• Az a tény, hogy el hí vá sunk alap -
ján „szent nem zet” va gyunk, mi lyen
mó don kész tet ben nün ket ar ra, hogy
túl lás sunk köz vet len ke resz tény kör -
nye ze tünk ha tá ra in?

imád ság
Kegyelmes Istenünk! Szétszakado-
zottságunkbanmamiisegyütthall-
jukhívásodatazokkal,akiknevedet
segítségül hívják, hogy szentek le-
gyünk.JézusKrisztusáltalmárvá-
lasztott nemzetséggé, királyi pap-
sággáésszentnemzettétettélbennün-
ket.Szentlelkedáltalvezessaszentek
közösségébe, és erősíts meg minket
akaratodcselekvésére,hogyhirdethes-
sükamiUrunkJézusKrisztushatal-
mascselekedeteit.Ámen.

2.nap
Együtt…
Adunkhálát,mertmeglátjuk
amásikbanIstenkegyelmét

• 5Móz 26,1–11: „Kihozottbennünket
azÚrEgyiptomból”

• Zsolt 100: „AdjatokhálátIsten-
nek,áldjátoknevét!”

• Fil 1,3–11: „HálátadokazénIs-
tenemnek,valahányszormegemléke-
zemrólatok”

• Jn 1,1–18: „Akegyelemésazigaz-
ságJézusKrisztusáltaljelentmeg”

Há rom gon do lat 
A Kivonuláskönyve(Mózesmásodik
könyve) sze rint a há la an nak mély sé -
ges tu da tá ban él ni, hogy Is ten je len van
ben nünk és kö rü löt tünk. A há la az a
ké pes ség, hogy fel is mer jük egy más ban
és min den em ber ben az Is ten cse lek -
vő és élő ke gyel mét. Így tu dunk iga zán
há lát ad ni az Is ten nek. S eb ből a ke gye -
lem ből olyan nagy öröm árad, mely
ma gá ba tud ja fog lal ni még „azidege-
neketis,akikközöttünkélnek”.

A há la – öku me ni kus össze füg -
gés ben – annyit je lent, hogy ké pes va -
gyok örül ni más ke resz tény kö zös sé -
gek Is ten től ka pott ke gyel mi aján dé -
ka i nak. Így nyí lik le he tő ség ar ra, hogy
meg osszuk egy más sal ke gyel mi aján -
dé ka in kat, hogy ta nul junk egy más tól.

A tel jes élet Is ten aján dé ka: a te rem -
tés pil la na tá tól kezd vet ad dig a pil la -
na tig, amíg az Is ten test té lett Jé zus éle -
té ben és mun kás sá gá ban, sőt egé -
szen ad dig a pil la na tig, amely ben ma
élünk. Kö szön jük meg Is ten ke gyel mé -
nek és igaz sá gá nak min den aján dé kát,
ame lye ket Jé zus Krisz tus ban adott
ne künk, s ame lye ket fel is mer he tünk
egy más ban és egy há za ink ban.

kér dé sek
• Me lyek az Is ten ke gyel mé nek azon
aján dé kai, ame lye ket más egy há zak
ha gyo má nya ink ból át vé ve már sa ját
kö zös sé günk ben is me rünk?

• Mi lyen mó don tud nánk még job -
ban be fo gad ni és meg osz ta ni egy más -
sal Is ten nek azt a sok fé le aján dé kát,
ame lyet kü lön bö ző ha gyo má nyok kal
ren del ke ző ke resz té nyek ként kap tunk?

imád ság
SzeretőéskegyelmesIstenünk!Megkö-
szönjükkegyelmedajándékait.Köszön-
jük,hogyezekbenneélnektapaszta-
latainkban, hagyományainkban és
más egyházak hagyományában is.
Szentlelkedkegyelmeáltalmunkáld
hálánk növekedését. Segíts megta-
pasztalniateegységetteremtőaján-
dékaidatazokonazújutakonkeresz-
tül,melyeketnekünkismutatsz.Ami
UrunkJézusKrisztusértkérünk.Ámen.

3.nap
Együtt…
Semmilyenlelkiajándékban
nincshiányunk

• Jób 28,20–28: „Íme,azÚrfélelme
abölcsesség”

• Zsolt 145,10–21: „Kinyitodkeze-
det,éskielégíteszmindenélőlénytke-
gyelmesen”

• Ef 4,7–13: „A kegyelem pedig
mindegyikünknekaKrisztusajándé-
kánakmértékeszerintadatott”

• Mk 8,14–21: „Mit tanakodtok
azon,hogynincskenyeretek?”

Há rom gon do lat 
Ami kor Jób fel is mer te, hogy bár
min dent el vesz tett, még is meg ma -
radt to vább ra is az Úr fé lel mé ben, ez
a böl cses ség! Jól le het meg osz tott sá -
gunk sze gé nyeb bé tesz min ket, még -
is mint Krisz tus ban test vé rek mind -
annyi an Is ten ke gyel mé nek aján -
dé ka i ban ré sze sül tünk – mind tes -
ti ek kel, mind lel ki ek kel. Eze ket ar -
ra kap tuk, hogy épít sük a Krisz tus
tes tét. 

Az Is ten ígé re te és Jé zus szol gá -
ló éle te és sze re te te el le né re ép pen
úgy, mint Márkevangéliumában a
ta nít vá nyok, mi is gyak ran el fe led -
ke zünk az iga zi ér ték ről, meg osz tók -
ká vá lunk. Ezért be szé lünk és cse lek -
szünk úgy, mint ha „nem len ne ke -
nye rünk”. 

Krisz tust nem le het ré szek re szed -
ni, bon ta ni. Együtt ele gen dő aján dé -
kunk van ah hoz, hogy meg osszuk
egy más sal és min den élő vel.

kér dé sek
• Mi ben nyil vá nul meg, hogy el fe led -
kez tünk Is ten sok fé le aján dé ká ról, és
ezért azt mond juk, hogy „nincs ke -
nye rünk”?

• Ho gyan tud nánk job ban meg osz -
ta ni azo kat a lel ki és tes ti aján dé ko -
kat, ame lye ket azért kap tunk, hogy
meg osszuk má sok kal?

imád ság
HűségesésbőkezűIstenünk!Tégedál-
dunkazért,hogymindenszükséges
lelkiajándékkalelláttálminketah-
hoz,hogyéletünkamagateljességé-
benKrisztusttisztelje:abölcsességért,
aszolgálatajándékaiértésakenyé-
rért.Segítsnekünk,Urunk,hogybő-
kezűségedtanúilehessünk.Kérünk,
gyűjtsegybebennünket,hogyminden-
hová elvihessük örök királyságod
ajándékait,aholszenvedésésnélkü-
lözésvan!TöltsdkiránkSzentlelke-
det, általa kérünk, Jézus nevében
imádkozunk,akimegtöretettértünk.
Hallgassmegminketmostésminden-
kor.Ámen.

A  n y o l C  n
T e M A T i K á

Bib li ai gon do la tok és imád sá gok az ima h     

Hátrészekre
szakítható-e
Krisztus?

1Kor1,1–17alapján

10. Eb be a meg osz tott hely zet be
szól be le Pál ké ré se, hogy „ugyanaz-
zalazérzésselésugyanazzalameg-
győződésseligazodjunkegymáshoz”.
Fi gyel mez te ti ol va só it és a ko rint hus -
be li e ket, hogy „legyenekegyetértés-
ben”. Va jon azt gon dol ja Pál, hogy
min den ki nek ugyan úgy kell az is ten -
tisz te le tet tar ta nia és a dol go kat in -
téz nie? Nem hisszük. Ezek a ver sek
nem ar ra szol gál nak, hogy Pál, Apol -
lós vagy Ké fás ve ze té sét fi gyel men kí -
vül hagy ják. Krisz tus ban gyö ke rez -
ve mind annyi an ar ra ka punk el hí vást,
hogy há lát ad junk Is ten aján dé ka i ért,
ame lye ket a cso por tun kon kí vü li ek
hoz nak az egy ház kö zös kül de té sé be.
Tisz te let ben tart va Is ten má sok nak
adott aján dé ka it, kö ze lebb ke rü lünk
egy más hoz hi tünk ben és kül de té -
sünk ben, és a fe lé az egy ség fe lé ha -
la dunk, ame lyért Krisz tus imád ko -
zott. Eköz ben tisz tel jük az élet és az
is ten tisz te let iga zi sok fé le sé gét.

11. Pál apos tol a ke resz tény ta nít -
vány ság két köz pon ti ele mét eme li ki,
me lyek alap ve tő en Krisz tus hoz köt -
nek: a ke reszt sé get és Krisz tus ke reszt -
jét. Nem Pál ne vé re let tünk ke resz tel -
ve, és nem őt fe szí tet ték meg ér tünk;
egy sé günk Krisz tus ban van, éle tünk
és meg vál tá sunk tő le jön. Ugyan ak kor
mind annyi an részt ve szünk egyik
vagy má sik cso port éle té ben; he lyi
gyü le ke ze te ink táp lál ják hi tün ket, és
se gí te nek Jé zus ta nít vá nya ként jár ni
az úton. Eb ből mind Pál, mind a mi
szá munk ra nem csak az kö vet ke zik,
hogy egy bi zo nyos egy ház hoz/gyü le -
ke zet hez tar to zunk, ha nem in kább az,
hogy az evan gé li um hir de té se le gyen
a cé lunk, a jó hí ré, ame lyet hit tel és
öröm mel fo gad tunk.

Most ezt az üze ne tet kell meg osz -
ta nunk a vi lág gal. Pál kö vet kez te té -
se ki hí vást je lent szá munk ra: va jon
van-e egy más szá má ra krisz tu si jó hí -
rünk? Vagy to vább visszük a meg osz -
tott sá got, akár Krisz tus ne vé ben is,

és így – Pál sza va i val él ve – meg üre -
sít jük a ke reszt ere jét?
12.A ka na dai ke resz té nyek együtt -

mű kö dé sé nek és egy más köl csö nös
tá mo ga tá sá nak hosszú a tör té ne te.
Kö zös erő fe szí té sek re, kö zö sen vég -
zett szol gá la tok ra és né hol még a kü -
lön bö ző egy há zak egye sü lé sé re is
van nak tör té nel mi pél dá ink. Ahol az
egy há zak szer ve ze ti egy sé ge mi att
nem volt le het sé ges, ott is gyak ran ju -
tot tunk kö zös meg egye zés re, egy más
kö zött meg osz tot tuk a szol gá la to kat,
és így a Krisz tus ban va ló nö vek vő
egy sé günk ről ta nús kod tunk.

Egy há za ink együtt cse le ked tek a
sze gény ség gel, tár sa dal mi igaz ság ta -
lan ság gal kap cso la tos ügyek ben, és
több egy há zunk kezd együtt fe le lős -
sé get vál lal ni or szá gunk ős la ko sai
irán ti „nem krisz tu si” vi sel ke dé sün -
kért. És még is, azon bá to rí tó moz gal -
mak el le né re, ame lyek a Krisz tus ál -
tal óhaj tott egy ség fe lé ve zet nek, fenn -
tart juk meg osz tott sá ga in kat és szét -
sza ka do zott sá gun kat, me lyek torz zá
te szik evan gé li um hir de té sün ket.
13.Kh loé em be re i ről is hal lunk itt.

Kh loé ve zet te azt a cso por tot, amely
a ko rinthu si gyü le ke zet konflik tu sa it
és meg osz tott sá gát fel is me ri és meg -
ne ve zi. Ma is min den egy ház ban és
gyü le ke zet ben szük sé günk van ilyen
ta nús ko dás ra, fér fi a ké ra és nő ké re, az
egy ség és ki en gesz te lő dés ér de ké ben
vég zett szol gá la tuk ra. Az zal, hogy
han got adunk ezek nek a ta nú ság té -
te lek nek, kö ze lebb ke rü lünk Pál ví -
zi ó já hoz: a kö zös ség ben „ugyanazzal
akrisztusiérzelemmelésugyanazzal
a meggyőződéssel igazodunk egy-
máshoz”.
14.Hogyanfogodteésgyülekezeted

ugyanaztakrisztusiérzelmetésmeg-
győződéstmásegyházakbanészreven-
ni?Hogyanfoggyümölcsöthoznialát-
hatókeresztényegységérttetterőfeszí-
tésekbenaz,hogymásegyházakisten-
tiszteletének különböző formáit és
megközelítésétnagyrabecsülitek?Mi-
lyenközösküldetésbenvesztekrészt
máskeresztényekkel,hogyavilágot
jobbhellyétegyétekmásokszámára?
15.Össze fog lal va: ami kor Is ten

sok fé le aján dé ká ra és ál dá sá ra te kin -
tünk, ame lyek or szá gunk ban és né pe -
ink ben lát ha tók, kezd jük fel is mer ni,
hogy egy mást és a föl det, amely ből
meg él he té sünk szár ma zik, mél tó ság -
gal és tisz te let tel kell ke zel nünk. Ez a
fel is me rés bűn val lás ra és meg té rés re
hív min ket és ar ra, hogy föl di éle tünk
új és fenn tart ha tó út ja it ke res sük.
Tu da tos sá tet te ben nünk, hogy Is ten
ho gyan ál dott meg mind annyi un -
kat, és hogy egyet len cso port sem
dönt het az or szág erő for rá sa i nak fel -
hasz ná lá sá ról anél kül, hogy meg hall -
gat ná és fi gye lem be ven né a töb bi ka -
na dai test vér hang ját.

Bevezetés
a2014-estémához

f Folytatása7.oldalról



4.nap
Együtt…
TeszünktanúságotIstenhűségéről

• JSir 3,19–26: „SzeretazÚr,azért
nincsmégvégünk”

• Zsolt 57,7–11: Istenhűségeafel-
legekigér

• Zsid 10,19–25: „Merthűaz,aki
ígéretettett”

• Lk 1,67–75: „Meglátogattanépét
azÚr,ésváltságotszerzettneki”

Há rom gon do lat
Az Atya, Fiú és Szent lé lek örök ké va -
ló egy sé ge visz ben nün ket egy re kö -
ze lebb az Is ten sze re te té hez. Hív
ben nün ket ar ra, hogy mi is eb ben a
vi lág ban Is ten mun ká já nak – sze re -
te té nek, ke gyel mé nek és igaz sá gá nak
– ré sze sei le gyünk. Ke gye lem és igaz -
ság ugyan is nem vá lik szét Is ten nél,
ha nem az ő ve lünk és az egész te rem -
tett ség gel kö tött szö vet ség ben meg -
nyil vá nu ló sze re te té ben egye sül.

Za ka ri ás pap, ami kor apa lett, Is -
ten meg va ló sult ke gyel mé nek nagy -
sá gá ról ta nús ko dott. Azt hir det te,
hogy Is ten va ló ban meg tart ja ígé re -
te it, ame lye ket Áb ra hám nak és utó -
da i nak adott. 

Is ten hű ma rad szent szö vet sé gé hez.

kér dé sek
• Ho gyan mu tat ko zott meg Is ten hű -
sé ge a te éle ted ben vagy a gyü le ke ze -
ted éle té ben az el múlt esz ten dő ben?

• Ho gyan ösz tö nöz ben nün ket Is -
ten hű sé ge ar ra, hogy mun kál kod -
junk a ke resz tény egy sé gen?

imád ság
Hűséges Istenünk! Megköszönjük,
hogymaisváltozatlanateszerete-
tedéshűséged,melyfelérafellegekig.
Téged várunk örvendezve, amikor
dolgozunkésimádkozunkegyházad
láthatóegységéért.Töltsdelszívün-
ketateígéreteidteljesbizonyosságá-
val.JézusKrisztus,amiUrunknevé-
benkérünk,ésSzentlelkedsegítségé-
velimádkozunkmostésmindenkor.
Ámen.

5.nap
Együtt…
Közösségbevagyunkelhívva

• Ézsa i ás 43,1–7: „Veledvagyok”
• Zsolt 133: „Ó,milyszép,ésmily

gyönyörűséges,haatestvérekegyet-
értésbenélnek!”

• 1Jn 1,3–7: „Közösségünkvanegy-
mással”

• Jn 15,12–17: „Tibarátaimvagytok”

Há rom gon do lat
Is ten kö zös ség be hí vott el ben nün -
ket az Atyá val, az ő Fi á val, Jé zus
Krisz tus sal és a Szent lé lek kel. S mint
el hí vot tak aho gyan kö ze le dünk a
Szent há rom ság Is ten hez, úgy ju tunk
kö ze lebb a ke resz tény egy ség ben
egy más hoz. 

Krisz tus vál to zást ho zott ve lünk
va ló kap cso la tá ban: szol gák he lyett
a ba rá ta i nak ne vez ben nün ket. Ezért
a jé zu si sze re tet nek er re a meg nyil -
vá nu lá sá ra vá la szol va az erő szak ra és
ural ko dás ra épü lő kap cso la ta ink he -
lyett az egy más irán ti ba rát ság ra és
sze re tet re hív ben nün ket.

Jé zus ar ra hí vott el, hogy az evan -
gé li um mal ta nús kod junk azok nak
is, akik még nem hal lot tak róla, de
azok nak is, akik már hal lot tak Jé zus -
ról. Ez ar ra szó lít fel min ket, hogy Is -
ten nel kö zös ség ben él jünk, aki azok
kö zött is kö zös sé get te remt, akik
en ge del mes ked nek a hí vás nak.

kér dé sek
• Mi lyen for má ban ta pasz ta lod meg Is -
ten hí vá sát a ve le meg élt kö zös ség re?

• Mi lyen mó don hang zik el Is ten
hí vá sa a gyü le ke ze te den be lü li és
kí vü li kap cso la tok ra?

imád ság
Istenünk,akiaszeretetAtyjavagy!
BennünketFiaddalvalóközösségre
hívtál. Hallottuk megbízásodat is,
hogytanúskodjunkazevangéliumról.
Biztattál,hogyéletünkgyümölcster-
mőlegyen.Szentlelkedáltalkérünk,
tedd lehetővé,hogymi is szeressük
egymást,ésegységbenmaradjunk.Se-
gítsezekáltalis,hogyteljeslegyenaz
örömünk.Ámen.

6.nap
Együtt…
Keressükamegegyezést

• Bír 4,1–9: „Havelemjössz,elmegyek”
• Zsolt 34,1–15: „Törekedjbékesség-

re,éskövesdazt”
• 1Kor 1,10–15: „Ugyanazzalazér-

zéssel és ugyanazzal a meggyőző-
désseligazodjatokegymáshoz”

• Lk 22,24–30: „Ezutánversengés
istámadtközöttük”

Há rom gon do lat
Az 1Kor 1,12–13-ban ol vas ha tó meg -
osz tott ság az evan gé li um el tor zí tá sá -
ból adó dott, amely ily mó don alá ás -
ta Krisz tus üze ne té nek hi te les sé gét.
A konflik tus és a meg osz tott ság be -
is me ré se, aho gyan Kh loé em be rei
tet ték, je len tik az el ső lé pést az egy -
ség hely re ál lí tá sá ra. 

Így tet te ezt De bó ra és Kh loé,
ami kor pró fé tai han gon szól tak Is ten
né pé hez, ahol ép pen konflik tus és
meg osz tott ság mi att volt szük ség
meg bé ké lés re. Az óta is az ilyen pró -
fé tai jel le gű han gok te szik le he tő vé az
em be rek szá má ra, hogy új ra egye sül -
ve mun kál kod ja nak to vább. 

Ar ra tö rek szünk, hogy egy le gyen
a gon do la tunk és cé lunk, mert ar ra
kap tunk el hí vást, hogy ke res sük az
Urat, ke res sük Is ten bé ké jét, aho gyan
azt a zsol tá ros ír ta.

kér dé sek
• Em lék szünk-e olyan eset re, ami kor
egy fáj dal mas gyü le ke ze ti né zet el té -
rés né ven ne ve zé se nyúj tott le he tő -
sé get ar ra, hogy újult erő vel tö re ked -
jünk az egy ség re?

• Mi lyen kér dé sek okoz nak vé le -
mény kü lönb sé get az öku me né ben?

• Mi lyen le he tő sé gek van nak a
na gyobb egy ség meg te rem té sé re?

imád ság
SzeretőIstenünk!Amegosztottságés
akonfliktusokidőszakábanadjne-
künkprófétaitanúságtevőket!Ami-
korkeresünktéged,kérünk,külddel
hozzánk Szentlelkedet, hogy a te
megbékélésedmestereilehessünk,egy
lélekkel és egy célt szolgálva. Jézus
Krisztus,amiUrunknevében.Ámen.

7.nap
Együtt…
Krisztushoztartozunk

• Ézs 19,19–25: Az IstenMegváltót
küldnépének

• Zsolt 139,1–12: „Hovámenjeklel-
kedelől?”

• 1Kor 12,12–26: „Haszenvedaz
egyiktag…,hadicsőségbenrészesülaz
egyiktag…”

• Mk 9,38–41: „Aki nincs elle-
nünk,azmellettünkvan”

Há rom gon do lat
Ézsa i ás nak ar ról a nap ról volt lá to má -
sa, ame lyen majd az egyip to mi ak és
az asszí rok mint Is ten né pe együtt
fog nak imád koz ni Iz rá el lel. A ke resz -
tény egy ség Is ten nek az egész em be -
ri ség, sőt a vi lág egye tem egy sé gé re
vo nat ko zó ter vé nek ré sze. Jó, ha mi
is imád ko zunk azért a na pért, ami -
kor em ber tár sa ink kal együtt imád -
hat juk az Is tent, és egyek le szünk az
úr va cso rai kö zös ség ben.

Tud juk, hogy ál dás ként ve het jük a
sok fé le egy há zi ha gyo mány nyúj -
tot ta aján dé ko kat. Ezen aján dé kok
fel is me ré se egy más ban a lát ha tó
egy ség fe lé ve zet ben nün ket.

Ke reszt sé günk eggyé tett ben -
nün ket Krisz tus ban. Mi köz ben meg -
be csül jük sa ját fe le ke ze tün ket (egy -
há zun kat), Pál apos tol em lé kez te tő -
je jut eszünk be, hogy mind annyi an,
akik az Úr ne vét hív juk se gít sé gül,
Krisz tus ban egy test tag jai va gyunk.
Ezért nincs olyan, aki nek azt mond -
hat nánk: „Nincs rád szükségem”
(1Kor 12,21).

kér dé sek
• Me lyek a je lei a Krisz tus hoz tar to -
zás nak?

• Ho gyan le het ezt a mon da tot:
„Krisztushoztartozom”, ar ra hasz nál -
ni, hogy egy ség he lyett meg osszuk a
ke resz té nye ket?

imád ság
Istenünk!Hálátadunknekedazért,
hogySzentlelkedsokféleajándékával
a Krisztus testének minden tagját
megáldod.Segítsminket,hogyegymást
támogassuk,tiszteljükamásikember
különbözőségétis.Támogassbennün-
ketabbanis,hogyszerteavilágbana
JézusKrisztusbanvalóegységetmun-
káljuk.Urunknevében.Ámen.

8.nap
Együtt…
Hirdetjükazevangéliumot

• Ézs 61,1–4: „AzÚrnaklelkeelkül-
dött…,hogyörömhírtvigyek”

• Zsolt 145,1–7: „Nemzedékről
nemzedékredicsérikműveidet”

• 1Kor 15,1–8: Hirdettemnektekaz
evangéliumot,amelyetbeisfogad-
tatok

• Lk 4,14–21: „Mateljesedettbeez
azírásfületekhallatára”

Há rom gon do lat
Együtt hir det jük Ézsa i ás pró fé ta
öröm hír-jö ven dö lé sét, amely be tel -
je sült Jé zus Krisz tus ban, aho gyan
Pál apos tol ige hir de té sé ből tud juk, és
aho gyan rá bí za tott az egy ház ra. So -
ha sem sza bad el ve szí te nünk azt a kö -
zös meg bí za tá sun kat, ame lyet Jé zus
Krisz tus és az evan gé li um hir de té sé -
re kap tunk, nem ta gad va kü lön bö ző -
sé ge in ket vagy fe le ke ze ti ho va tar to -
zá sun kat.

Pál apos tol ar ra kül de tett, hogy hir -
des se „azevangéliumot,denemböl-
cselkedőbeszéddel,hogyaKrisztuske-
resztje el ne veszítse erejét” (1Kor
1,17). Az egy ség hez ve ze tő utat mi
sem ke res het jük má sutt, mert csak a
ke reszt ere jé ben ta lál juk meg.

Az evan gé li um, ame lyet hir de -
tünk, az ál tal lesz el ér he tő vé és sze mé -
lyes sé, ha bi zony sá got te szünk Jé zus
Krisz tus mun ká já ról a sa ját éle tünk -
ben és a ke resz tény kö zös ség ben.

kér dé sek
• Ho gyan be fo lyá sol ta az ál ta lad hal -
lott evan gé li u mot a kul tu rá lis és tör -
té nel mi köz ve tí tő kö zeg?

• Aka dá lyoz ta-e az az egy sé get?
• A ke resz té nyek Krisz tus ban tel -

je seb ben meg élt egy sé ge ho gyan te -
het ne ben nün ket az evan gé li um jobb
ta nú ság te vő i vé?

imád ság
KegyelmesIstenünk!TeküldtedelFi-
adat,JézusKrisztust,hogySzentlel-
kederejévelmegváltsanépedet.Tégy
eggyébennünketkülönbözőségünkben
is,hogyegyütttehessünkbizonyságot,
éshirdessükKrisztuséletének,halá-
lánakésfeltámadásánakörömhírét
egyolyanvilágban,amelynekerreaz
evangéliumraegyrenagyobbszüksé-
gevan.Ámen.
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„Pál, Krisz tus Jé zus nak Is ten aka ra tá ból el hí -
vott apos to la és Szósz the nész, a test vér az Is -
ten gyü le ke ze té nek, amely Ko rint hus ban
van, a Krisz tus Jé zus ban meg szen tel tek nek,
el hí vott szen tek nek; mind azok kal együtt,
akik a mi Urunk Jé zus Krisz tus ne vét, az ő és
a mi Urunk ne vét bár hol se gít sé gül hív ják: ke -
gye lem nek tek és bé kes ség Is ten től, a mi
Atyánk tól és az Úr Jé zus Krisz tus tól.

Há lát adok ér te tek az én Is te nem nek min -
den kor azért a ke gye le mért, amely nek tek
Krisz tus Jé zus ban ada tott. Mert őben ne meg -
gaz da god ta tok min den ben: min den be széd -
ben és min den is me ret ben, amint a Krisz tus -
ról va ló bi zony ság té tel meg erő sö dött ben ne -
tek. Ezért nincs hi á nyo tok sem mi fé le ke -

gyel mi aján dék ban, mi köz ben a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus meg je le né sét vár já tok, aki meg
is erő sít ti te ket mind vé gig, hogy fedd he tet le -
nek le gye tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus nap -
ján. Hű sé ges az Is ten, aki el hí vott ti te ket az ő
Fi á val, Jé zus Krisz tus sal, a mi Urunk kal va ló
kö zös ség re.

A mi Urunk Jé zus Krisz tus ne vé re kér lek ti -
te ket, test vé re im, hogy mind nyá jan egy fé le -
kép pen szól ja tok, és ne le gye nek kö zöt te tek
sza ka dá sok, ha nem gon dol ko dá so tok ban és
meg győ ző dé se tek ben jus sa tok egyet ér tés re!
Mert azt a hírt kap tam ró la tok, test vé re im,
Kh loé em be re i től, hogy vi szály ko dá sok van -
nak kö zöt te tek. Úgy ér tem ezt, hogy min den -
ki így be szél köz te tek: Én Pá lé va gyok, én

Apol ló sé, én Ké fá sé, én pe dig Krisz tu sé. Hát
ré szek re sza kít ha tó-e Krisz tus? Ta lán Pál fe -
szít te tett meg ér te tek, vagy Pál ne vé re ke resz -
tel ked te tek meg? Há lát adok Is ten nek, hogy
sen kit sem ke resz tel tem meg kö zü le tek, csak
Krisz puszt és Gá juszt, ne hogy azt mond has -
sa va la ki, hogy az én ne vem re ke resz tel ked -
te tek meg. Igaz, meg ke resz tel tem még Szte -
fa nász há za né pét is, raj tuk kí vül azon ban nem
tu dom, hogy mást is meg ke resz tel tem vol na.
Mert nem azért kül dött en gem Krisz tus,
hogy ke resz tel jek, ha nem hogy az evan gé li -
u mot hir des sem, de nem böl csel ke dő be széd -
del, hogy a Krisz tus ke reszt je el ne ve szít se ere -
jét.” (1Kor 1,1–17)

(AMagyarBibliatársulatfordítása)
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A sok té nye ző kö zött, amely Ka na da
val lá si éle tét be fo lyá sol ja, az egyik
ma ga az or szág mé re te. Ka na da a
má so dik leg na gyobb or szág a vi lá gon,
te rü le té nek negy ven szá za lé ka a
sark kö rön túl van, a 60. szé les sé gi fok
fö lött. Az At lan ti-óce án tól a Csen -
des-óce á nig ter jed, az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok tól az Észa ki-sar kig.
Há rom nagy víz vesz kö rül min ket:
az At lan ti-óce án, a Csen des-óce án és
az Észa ki-ten ger.

Egye dül az Egye sült Ál la mok kal
van kö zös szá raz föl di ha tá runk. Több
mint két száz éve bé kes ség ben élünk
egy más sal. Ka na da a ko ráb bi brit
gyar ma tok kon fö de rá ci ó já ban él,
par la men tá ris kor mány zá si for má -
ban, tíz tar to mány és há rom kör zet
szö vet sé ge ként.

A ko ráb bi gyar ma tok egye sü lé se és
Nagy-Bri tan ni á tól va ló füg get le ne dé -
se bé ké sen ment vég be, és Ka na da
ma is a nem zet kö zi szer ző dé sek,
kö te le zett sé gek és együtt mű kö dés
erős tá mo ga tó ja. A vá ro sa ink kö zöt ti
óri á si tá vol sá gok kö vet kez té ben
nagy fo kú az egyes te rü le tek ma guk -
ra utalt sá ga; ez elő se gí ti a kü lön bö ző
iden ti tá sok ki ala ku lá sát, de ugyan ak -
kor az el ide ge ne dés for rá sa is le het.

Ka na da ter mé sze ti szép sé ge i ről
hí res: he gye i ről, er dő i ről, ta va i ról, fo -
lyó i ról, bú za ten ge re i ről és vad re gé -
nyes ten ger part ja i ról. Fej lett a me ző -
gaz da ság, és ter mé sze ti erő for rá -
sok ban is gaz dag az or szág. 

La kos sá ga ugyan csak sok szí nű:
ős la ko sok (elsőnemzetek), inu i tok,
mé ti sek, il let ve a vi lág min den tá já -
ról ér ke zett em be rek lak ják. (Az el-
sőnemzet ki fe je zés sel Ka na da el is me -
ri, hogy a benn szü löt tek mint ős la -
ko sok él tek itt az eu ró pa i ak ér ke zé -
se előtt. A sark kö rön a benn szü löt -
tek inuitnak ne ve zik ma gu kat. A
métis szó olya no kat je löl, akik nek
mind benn szü lött, mind fran cia elő -
de ik van nak.) 

Két hi va ta los nyel vünk van, a fran -
cia és az an gol. De sok ka na dai meg -
tar tot ta ere de ti ha zá ja nyel vét és
kul tu rá lis örök sé gét.

* * *

JacquesCartier, az el ső fran cia fel fe -
de ző – aki a Szent Lő rinc-fo lyón ha -
jó zott – volt az el ső eu ró pai, aki a
benn szü löt tek től hal lot ta a Kanada
ne vet, amely azt je len ti: „fa lu”. Az el -
ső fran cia te le pe sek több nyi re ka to -
li ku sok vol tak, de szá mos pro tes táns
is volt kö zöt tük, fő leg hu ge not ta ke -
res ke dők. 

A fran cia or szá gi val lá si fe szült sé -
gek nem vol tak érez he tők Új-Fran -
cia or szág ban, mi vel a je zsu i ták kész -
sé ge sen együtt mű köd tek a pro tes tán -
sok kal. De saj nos az együtt mű kö dés
kez de ti sza ka szát a diszk ri mi ná ció
idő sza ka kö vet te, és vé gül csak a
ka to li ku so kat fo gad ták el hi va ta lo san
Új-Fran cia or szág te le pe se i ként.
Mont re al ere de ti ne ve – VilleMarie:
Má ria vá ro sa – mu tat ja a ka to li kus
ala po kat.

A 18. szá zad kö ze pén Új-Fran -
cia or szá got át en ged ték Nagy-Bri -
tan ni á nak, és a fő leg ka to li kus fran -
cia ka na dai csa lá dok az ang li kán an -
gol ki rály alatt va lói let tek.

Ab ban az idő ben, ami kor az an go -
lok nál még lé tez tek a ka to li ku so kat
diszk ri mi ná ló tör vé nyek, Ka na dá -
ban a ko ro na sza va tol ta a val lás sza -
bad sá got a nyel vi, ok ta tá si és kul tu -
rá lis sza bad ság gal együtt. Mind -
azon ál tal a to le ran cia és a ne héz sé -
gek idő sza kai vál ta koz tak eb ben a
rend szer ben. Az 1950-es éve kig a
fran cia kö zös sé gek ben a ka to li kus
püs pö kök fel ügyel ték a tár sa dal mi in -
téz mé nyek több sé gét.

Eköz ben az or szág la kos sá ga egy -
re nőtt, és be ván dor lók több hul lá mát
fo gad ta be. A 18. szá zad vé ge fe lé an -
gol, ír és skót te le pe sek ér kez tek,
majd a 19. szá zad be ván dor lá si hul -
lá ma nyu gat- és ke let-eu ró pa i a kat ho -
zott, a leg utób bi idők ben pe dig nagy -
szá mú la tin-ame ri kai, af ri kai, kö -
zel-ke le ti és ázsi ai be ván dor ló jött. A
20. szá zad ban a vi lág min den tá já ról
Ka na dá ba ér ke zett be ván dor lók, me -
ne kül tek kö zött je len tős szám ban
vol tak ke le ti or to doxok Ke let-Eu ró -
pá ból és a Kö zel-Ke let ről, akik nek ke -
resz tény ha gyo má nyai szí ne sí tet ték
a ka na dai val lá si pa let tát. 

Ma a ka na dai ke resz té nyek több
száz nyel ven és dia lek tus ban tar ta nak
is ten tisz te le te ket, vagy is igen gaz dag,
sok szí nű kul tu rá lis és val lá si mo za -
ik egy-egy ré sze ként őr zik sa ját kul -
tú rá juk kü lön bö ző ele me it.

* * *

Más val lá sok kép vi se lői is le te le -
ped tek Ka na dá ban, be le ért ve a zsi dó -
kat, musz li mo kat, szikh val lá sú a -
kat, hin du kat és ba há i kat. Kul tu rá lis
és val lá si szem pont ból a ka na dai
vá ro so kat tart ják a leg sok szí nűbb nek
a vi lá gon. A het ve nes évek től a ko ráb -
bi, asszi mi lá ci ót tá mo ga tó kor mány -
in téz ke dé se ket hi va ta lo san is fel vál -
tot ta a mul ti kul t u ra li tás hi va ta los
el is me ré se. Az or szág gaz da gab bá
vált a kü lön bö ző ere de tű ál lam pol -
gá rok ál tal. Öröm mel vesszük lát ha -
tó je len lé tü ket a po li ti ká ban, az ok -
ta tás ban, az egész ség ügy ben, a mű -
vé sze ti élet ben, az üz le ti szfé rá ban és
a val lá sok te rü le tén.

Több mint száz öt ven éven át Ka -
na da szá mos fe le ke ze te a szö vet sé gi
kor mánnyal együtt mű köd tet te az in -
di án bent la ká sos is ko lá kat, ame lyek
a benn szü lött gyer me kek kel fog lal -
koz tak – gyak ran a szü lők aka ra ta el -
le né re –, hogy ta nít sák és asszi mi lál -
ják őket az eu ró pai kul tú rá ba. Ezek
az is ko lák, ame lyek ki akar ták ir ta ni
az ős la ko sok nyel vét és kul tú rá ját,
gyak ran a fi zi kai, ér zel mi és sze xu á -
lis vissza élé sek he lyei is vol tak. Ka -
na da leg na gyobb egy há zai – a ró mai
ka to li kus, az egye sí tett, az ang li kán
és a pres bi te ri á nus – mind bűn ré sze -
sek vol tak eb ben, ezért a leg utób bi
idők ben szá mos mó don kér tek bo -
csá na tot. 

Ezek az egy há zak most szo ro san
együtt mű köd nek a benn szü löt tek kel
az igaz sá gos ság, a gyó gyu lás és a ki -
en gesz te lő dés ke re sé sé ben. Leg utóbb
az úgy ne ve zett nemzetiigazságéski-
engesztelődésbizottsága ke re té ben,
amely át fo gó mó don igyek szik szem -
be néz ni az in di án bent la ká sos is ko -
lák je len tet te örök ség gel.

* * *

A ka na dai egy há zak ban a ko ráb bi ne -
ga tív ta pasz ta la tok ha tá sá ra ösz tö nö -
sen is ki fej lő dött az együtt mű kö dés
a lel ké szi szol gá lat te rü le tén. Már az
1880-as évek Nyu gat-Ka na dá já ban
együtt mű köd tek a pres bi te ri á nus, a
me to dis ta és a kong re ga ci o na lis ta
misszi ók a kül de tés fel ada ta i nak,
kö te le zett sé ge i nek el osz tá sá ban. Ez
ve ze tett az uni ált egy há zak lét re jöt -
té hez, ez pe dig len dü le tet adott a Ka -
na dai Egye sült Egy ház meg ala pí tá sá -
nak. Az 1925-ben lét re jött szer ve zet
volt a vi lág el ső mo dern öku me ni kus
egy há zi szö vet sé ge. Ala pí tói úgy lát -
ták, hogy ez a szö vet ség ad ja majd az
egy sé ges ke resz tény ve ze tést a nem -
zet épí tés fo lya ma tá ban.

Ma nap ság a szol gá lat ban va ló
együtt mű kö dés sok más fé le for mát
is ölt. Az öku me ni kus lel kész sé gek
pél dá ul együtt vég zik a lel ki gon do -
zás szol gá la tát a bör tö nök ben, kór -

há zak ban, az egye te me ken és a had -
se reg ben. A hi va ta los teo ló gi ai ok ta -
tás nagy ré sze is öku me ni kus is ko lák -
ban vagy tár sa sá gok ban fo lyik or szág -
szer te.

Az együtt mű kö dés nek más for mái
is ki ala kul tak a gyü le ke ze tek ben.
Ilyen pél dá ul a kö zös öku me ni kus
szol gá lat, amely azt je len ti, hogy két
vagy több fe le ke zet osz to zik az épü -
le te ken, a pap sá gon, a prog ra mo kon,
és he ten ként kö zö sen tar ta nak is ten -
tisz te le tet.

A Ka na dai Egy há zak Ta ná csá hoz
(CCC) – amely az egyik leg szé le sebb
kö rű és leg be fo ga dóbb egy há zi ta nács
a vi lá gon – hu szon négy fe le ke zet
tar to zik. A szer ve zet ma gá ban fog lal -
ja az ang li ká no kat, a ka to li ku so kat, a
re for má tu so kat, az evan gé li ku so kat,
az evan gé li u mi cso por to kat, a sza bad -
egy há zat és a ke le ti or to do xo kat (bi -
zán ci rí tu sú a kat és ré gi ke le ti e ket) is.

A ta ná csot – amely a ha tá ro zat ho -
za tal kon szen zu sos mo dell jét kö ve ti
– 1944-ben ala pí tot ták, a je len le gi
tag ság a fe le ke ze ti meg osz lást te kint -
ve le fe di a ka na dai ke resz tény ség
nyolc van öt szá za lé kát. Lé nye ges
meg je gyez ni, hogy a Ka to li kus Püs -
pö kök Ka na dai Kon fe ren ci á ja tel jes
jo gú tag ja a Ka na dai Egy há zak Ta ná -
csá nak, csak úgy, mint hat evan ge li -
kál fe le ke zet. 

A Ka na dai Evan gé li u mi Tár sa ság
(EFC) az evan gé li u mi és pün kös di fe -
le ke ze te ket, egy há zi jel le gű szol gá la -
to kat és he lyi gyü le ke ze te ket kap csol -
ja össze. Szá mos egy ház mind a Ka -
na dai Egy há zak Ta ná csá ban, mind a
Ka na dai Evan gé li u mi Tár sa ság ban
je len van tag ként vagy meg fi gye lő -
ként. A két tes tü let az el múlt évek ben
egy re szo ro sab ban mű kö dik együtt.
Sok ka na dai egy ház két-, il let ve több -
ol da lú kap cso la to kat is ápol mind he -
lyi, mind nem ze ti szin ten.

* * *

A leg je len tő sebb egy há zi szer ve ze ti
egy ség a szá mos pres bi te ri á nus, me -
to dis ta és kong re ga ci o na lis ta egy ház -
ból ál ló Ka na dai Egye sült Egy ház,
ame lyet – mint fen tebb em lí tet tük –
1925-ben ala pí tot tak. Más együtt mű -
kö dé si for mák is lé tez nek: az evan -
gé li kus-lu the rá nus, il let ve az ang li -
kán egy ház 2001-ben nyi lat ko za tot
(waterlooinyilatkozat) írt alá a tel jes
kö zös ség ről.

A ka na dai teo ló gi ai pár be széd ré -
sze az or szág tu do má nyos éle té nek,
il let ve a nem zet kö zi együtt mű kö dés -
nek. 

A ka na dai öku me niz mus ra jel -
lem ző, hogy a hat va nas évek ben – a
tár sa dal mi igaz sá gos ság ér de ké ben,
újí tó mó don – több mint öt ven egy -
ház kö zi szer ve zet jött lét re. A Plough -
shares (Eke vas) Pro jekt, a Ka na dai
Nők Egy ház kö zi Ta ná csa, a Ka i rosz
Öku me ni kus Kez de mé nye zés az
Igaz sá gos sá gért, a Ka na dai Egy há zak
Fó ru ma a Glo bá lis Szol gá la tok ról, il -
let ve egyéb szer ve ze tek se gí tet ték
az egy há za kat és a kor mányt, hogy el -
kö te le ződ jön az össze tett tár sa dal mi
ügyek mel lett.

A Ka na dai Öku me ni kus Köz pon -
tot Fr. Irénée Beaubien ala pí tot ta
Mont re al ban 1963-ban, na gyon ele -
ven fran cia és an gol kö zeg ben. A köz -
pont meg je len te ti pél dá ul az Ökume-
nizmus cí mű ma ga zint, fran cia és an -
gol ki adás ban egy aránt. Ezt negy ven
or szág ban ol vas hat ják az elő fi ze tők.
Az in téz mény ér zé keny a tár sa dal mi
moz gá sok ra, ez meg nyil vá nul az új
Zöldegyházprogramban is, amely
min den fe le ke zet gyü le ke ze te i nek
se gít ab ban, hogy a te rem tett ség nek
jobb sá fá rai le gye nek.

Az 1960-as évek ele jén a II. va ti ká -

ni zsi nat ha tá sá ra Ka na dá ban erősö -
dött az öku me né. Már Paul-Émile
Léger mont re a li bí bo ros 1962-es
pász tor le ve lé ben is – Chrétiensdés-
unis(Megosztottkeresztények) a cí me
– meg je lent a ka na dai öku me ni kus
lá tás mód és ta pasz ta lat. Lég er nem
kí ván ta a pro tes tán sok tól, hogy át tér -
je nek a ka to li kus egy ház ba, ha nem a
ka to li ku so kat hív ta fel: imád koz za nak
az egy sé gért, hogy az ma gá nak a
ka to li kus egy ház nak a meg té ré se és
éb re dé se ál tal tör tén jék. 

A bí bo ros már a II. va ti ká ni zsi na -
tot meg elő ző en el is mer te, hogy „az
egy sé gért ér zett ag go da lom vá lik a
kor társ ke resz tény ség köz pon ti kér -
dé sé vé”, és hogy „ez a moz ga lom a
Szent lé lek kez de mé nye zé sé re szü le -
tett”.

Min den ér vé nye sen meg ke resz telt
em ber „Krisz tus ba il lesz ke dik, és
egy test lesz ve le” – hang sú lyoz ta
Lég er. Azt is meg je gyez te, hogy
Krisz tus ki fe je zett aka ra tá nak fé -
nyé ben a meg osz tott ság „bot rány” és
„go nosz ság”. Ezért sür get te hí ve it,
hogy imád koz za nak az egy sé gért,
és lép je nek dia ló gus ba ke resz tény
test vé re ik kel, fel is mer ve, hogy a meg -
osz tott sá gért mind két ol dal fe le lős.

A pro tes táns lel ké szek és a ka to -
li kus pa pok kö zöt ti ha von kén ti ta lál -
ko zók ról ér te sül ve – ame lye ket Fr.
Be a u bi en 1958-tól kezd ve szer ve zett
Mont re al ban – az Egy há zak Vi lág ta -
ná csa (EVT) úgy dön tött, hogy a hit -
ről és egy ház szer ve zet ről szó ló ne -
gye dik kon fe ren ci á ját eb ben a vá ros -
ban tart ja meg 1963-ban. A sok kü -
lön bö ző fe le ke zet ből és or szág ból
össze se reg lett több mint négy száz öt -
ven teo ló gust szí vé lye sen üd vö zöl te
a ka to li kus több sé gű né pes ség. Iga -
zi öku me ni kus al ka lom volt ez. A ke -
resz tény test vé ri ség est jén, ame lyet
a Mont re a li Egye te men tar tot tak a
kon fe ren cia alatt, több mint ezer öt -
szá zan vet tek részt.

1967-ben a mont re a li vi lág ki ál lí tá -
son Ka na da fő egy há zai és a Va ti kán
kö zös „ke resz tény pa vi lon ban” je lent
meg. A vi lág ki ál lí tá sok tör té ne té -
ben ez volt az el ső al ka lom, hogy öku -
me ni kus pa vi lont ál lí tot tak fel.

* * *

A II. va ti ká ni zsi nat után és az azt kö -
ve tő év ti ze dek ben más öku me ni kus
cso por tok is ala kul tak, ame lye ket
kü lön is ér de mes meg em lí te ni: az At -
lan ti Öku me ni kus Ta nács (1966), a
Qué be ci Öku me ni kus Há ló zat (1982)
és a Pra irie Öku me ni kus Köz pont
(1984). Ez utób bit Fr. Bernard de
Margerie ala pí tot ta Sas ka to on ban,
hét fe le ke zet tá mo ga tá sá val. 

Or szág szer te lel kész cso por tok és
egy há zi ta ná csok vesz nek részt a
he lyi öku me né ben, vi dé ken épp úgy,
mint a vá ro sok ban. Sok öku me ni kus
kez de mé nye zés vi rág zik az or szág -
ban; te vé keny sé gük a ke resz tény
egy sé gért tar tott ima hét kö zös meg -
ün nep lé sé től a kö zös teo ló gi ai fa kul -
tá sok ala pí tá sá ig és mű köd te té sé ig,
a bé ké ért és igaz sá gos sá gért vég zett
te vé keny sé gek től a kö zös ki ad vá -
nyok meg je len te té sé ig ter jed. 

Ka na dá ban a ve gyes há zas ság ban
élő csa lá dok tag jai az egy há zi élet
szer ves ré sze ként ta pasz tal hat ják
meg a ke resz tény egy sé gért va ló
mun ka ki hí vá sa it és ál dá sa it is, és
gyak ran ők vál lal nak ve ze tő sze re pet
az öku me ni kus szol gá la tok ban. 

Az utób bi idő ben a he lyi öku me -
ni kus össze jö ve te lek be, is ten tisz te le -
tek be és pár be szé dek be, va la mint
kö zös sé gi szol gá la tok ba be von ták
az evan gé li u mi egy há za kat és lel ké -
sze i ket is. Az evan gé li umi bel ső nor -
ma li zá ló dás nak a sza ka szát kö ve tő -

en ma már lá tunk le he tő sé get új
pár be széd re, kap cso la tok ra a tör té -
nel mi egy há zak és az evan gé li u mi ak,
a pün kös di ek, a ke le ti or to do xok és
a ró mai ka to li ku sok kö zött. A ka na -
dai evan gé li u mi egy há zak más he lyi
egy há zak kal is kap cso lat ba lép nek,
ke res vén a dia ló gus, a kö zös is ten tisz -
te let és a kö zös bi zony ság té tel le he -
tő sé gét. 

Az egy há zak nak együtt kell szem -
be néz ni ük a va ló ság gal ab ban a vi lág -
ban, amely ben már nem olyan be fo -
lyá so ló té nye zők, mint ko ráb ban. Sok
tör té nel mi egy ház ban a tag ság drá mai
csök ke né sé vel is szá mol ni kell. 

* * *

A ke resz tény kö zös sé gen be lü li kü -
lönb sé gek – ame lyek pél dá ul a más
val lá sú ak evan gé li zá lá sá nak szük sé -
ges sé gét és e fel adat el sőd le ges sé gét
il le tő en áll nak fenn – to vább ra is az
együtt mű kö dés aka dá lyát je len tik. A
val lá sok kö zöt ti pár be széd ben azon -
ban az el múlt évek ben nö ve ke dett a
ke resz tény együtt mű kö dés sú lya, és
az egy há zak gyak ran kö zö sen vál lal -
ják ezt a mun kát.

Va jon ré szek re osz tott-e Krisz tus
Ka na dá ban? Az bi zo nyo san el mond -
ha tó, hogy van nak meg osz tott sá gok
a ka na dai ke resz té nyek kö zött. A
ke resz tény kö zös ség meg osz tott pél -
dá ul a nők egy há zi és tár sa dal mi
sze re pét il le tő en csak úgy, mint eti kai
kér dé sek ben, az abor tusz, az eu ta ná -
zia és az egy ne mű ek há zas sá ga ügyé -
ben. Ezek a meg osz tott sá gok át ível -
nek a fe le ke ze ti ha tá ro kon. Az új tár -
sa dal mi kér dé sek kel kap cso lat ban
azon ban né hány val lá si kö zös ség új
mó don kez dett össze fog ni a szom -
szé dok kal.

El kell is mer ni, hogy Ka na da tör -
té nel mé ben vol tak fe szült sé gek kel
te li idő sza kok, ami kor az em be rek
nem vol tak egy más ra te kin tet tel,
vagy kö zöm bö sek vol tak egy más
iránt. Ezen idő sza kok ban meg ta nul -
tuk, hogy a bé kés együtt élés ér de ké -
ben fi gye lem be kell ven nünk má sok
ér té ke it.

Dog má in kat, szer ve ze ti for má in -
kat és gya kor la tun kat il le tő en to vább -
ra is meg osz tot tak va gyunk – de
foly tat juk za rán dok utun kat az egy ség
fe lé Is ten ve ze té se alatt. Az a vá gya -
ko zás, amely az 1967-es ka na dai
cen te ná ri u mi ün nep sé gek re író dott
imád ság ban ki fe je zés re jut, a mai ka -
na dai em be rek nek is sa ját juk:

„Olyan vi lá gért imád koz zunk és él -
jünk, amely ben min den nem zet né -
pei eggyé vál hat nak gon do lat ban,
szó ban és cse le ke det ben. Se gíts min -
ket, Urunk, hogy lát ha tó an be csü le -
te sek, tisz ták és sze re tet te li ek le -
gyünk egy más sal va ló kap cso la ta ink -
ban a sa ját kör nye ze tünk ben és az
egész vi lá gon. Imád koz zunk har -
mó ni á ért és azért, hogy min den lé -
lek ki tel je sed hes sen nem ze tünk ben
és min den nem zet ben. Se gíts min ket,
hogy úgy él jünk és dol goz zunk, hogy
meg szűn jön az éh ín ség, a sze gény ség,
a tu dat lan ság és a be teg sé gek, és
ak kor or szá god va ló ban el ér ke zik.
Úgy le gyen, ámen.”

(Aszövegértakanadaiökumenikus
csoportfelelős,amelyazértalakult,
hogyakeresztényegységérttartott
2014-esimahétforrásanyagátelké-
szítse.)

ÖkumenikusháttérKanadában
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„AtörvényMózesáltaladatott,ake-
gyelemésazigazságJézusKrisztusál-
taljelentmeg.” (Jn 1,17)

Víz ke reszt ün ne pe után a 2. hé ten az
Útmutató reg ge li és he ti igéi az Ó- és
Újszövetségben is Is ten aka ra tát köz -
lik, amely Jé zus Krisz tus ban lett lát ha tó. Ő vi lá gos sá gul jött a vi lág ba, s éle -
tet ho zott ne künk. „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) Tud hat -
juk: Is ten „aztakarja,hogy” (1Tim 2,4); s „atörvénynevelőnkvoltKrisztusig,
hogy” (Gal 3,24). „Ha te meg nem tar tasz, Uram Is ten, hi á ba vi gyáz nak a mi
sze me ink.” (GyLK 761) Jé zus di cső sé ge meg je lent e vi lág ban: „»Töltsétekmeg
avedreketvízzel.(…)Mostmerítsetek,ésvigyetekanásznagynak.«(…)Ezttet-
teJézuselsőjelkéntagalileaiKánában,ígyjelentettekidicsőségét,éstanít-
ványaihittekbenne.” (Jn 2,7.8.11) Dr.Luther ír ja: „A víz 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 őt 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.” Pál ilye ne ket em lít Is ten aka ra ta ként: „Aszeretetnelegyen
képmutató.(…)Aszentekkelvállaljatokközösségetszükségeikben,gyakorol-
játokavendégszeretetet.” S együtt „örüljetekazörülőkkel”. (Róm 12,9.13.15) Mó -
zes a tör vény meg tar tá sá ra in ti és em lé kez te ti né pét: a Sí nai-hegy nél áll ta tok,
és „atűzközepébőlazÚrbeszélthozzátok…Kijelentettenektekszövetségét,
amikormegparancsolta,hogytartsátokmegatízigét…” (5Móz 4,12–13) Jé zu -
sunk nem be tű sze rint ér tel mez te a nyu ga lom nap já nak tör vé nyét (lásd 5Móz
5,15), ami kor ta nít vá nyai ka lá szo kat tép tek szom ba ton (mert: 2Kor 3,6). „A
szombatlettazemberért,nemazemberaszombatért;tehátazEmberfiaura
aszombatnakis.” (Mk 2,27–28) Mi ne ért sük fél re Is ten aka ra tát; ószö vet sé -
gi igé i nek ér vé nyes sé gé ről így szól Jé zus: „AtörvénytésaprófétákatJánosig
hirdették,azótaazIstenországánakörömhíréthirdetik…Dehamarabbel-
múlikazégésaföld,minthogyatörvénybőlegyetlenvesszőiselveszne.” (Lk
16,16–17) Az apos to li gyű lés ezt a ha tá ro za tot küld te írás ban s szó ban is az
An ti ó khi ában élő gyü le ke zet nek: „…aSzentlélekjónaklátta,ésveleegyüttmi
isúgyláttukjónak,hogynetegyünktöbbterhetrátokannál,amiföltétlenül
szükséges:hogytartózkodjatokabálványáldozatihústól,avértől,amegful-
ladtállattólésaparáznaságtól.” (Ap Csel 15,28–29) Jé zus ti tok ban ment fel
Je ru zsá lem be a pusz tai ván dor lás em lé ké re tar tott lomb sá tor ün nep re (lásd
3Móz 23,39–43), ahol ke res ték, és el len té tes vé le mé nye ket sut tog tak ró la a tö -
meg ben. Né me lyek sze rint ő jó, de má sok sze rint: „Nemaz,sőtfélrevezetia
népet.” (Jn 7,12) Sze rin ted? Mó zes meg val lot ta ha lá la előtt: „ASínairóljöttaz
Úr,aSzéírrőlragyogottrájuk…Mennyireszeretinépét!” (5Móz 33,2–3) Ő lett
ki rá lyuk, s Mó zes köz ve tí té sé vel tör vényt adott gyü le ke ze té nek örök sé gül, ame -
lyet Is ten em be re is meg ál dott. Mi is kér het jük: „Áldj meg min ket, Úr is ten,
/ A te jó vol tod ból, // Ke gyel mezz meg né künk!” (EÉ 323,1.2) 

g Ga rai And rás

HeTi ÚTRAVAlÓ

Azökumenészerintemkalandosfoga-
lom,ésnehézahatáraitdefiniálni.Ke-
resemakezdőpontjátaszívemben,a
munkámban, a gondolataimban, a
testvérikapcsolataimban,éstudom,
hogyholvanavége:azigében.
Egykatolikusfenntartásúiskolában

tartokevangélikushittantazalsóta-
gozaton.Azegyiknapmegkeresetta
harmadikosztályosoktanítója,hogy
elkísérné-eamicsoportunkisakato-
likushittanosokatanemrégboldoggá
avatottSándorIstvánszaléziszerze-
tesemlékkiállítására.
Mitleheterremondani?Protes-

tánshitoktatókénthitteléstürelem-
melnemet.
Denemmondtam.Bementema

gyerekekkelatanterembe,ésimád-
kozni, beszélgetni kezdtünk. Meg-
kérdeztük az imáinkban az Urat,
hogyőhogyandöntene,ésőasamá-
riai asszonnyalüzente, hogymen-
jünk:„AzIstenLélek,ésakikimád-
jákőt,azoknaklélekbenésigazság-
bankellimádniuk.”(Jn4,24)Agye-
rekekkelmegaztüzente,hogyazosz-
tályközösség fontos, és induljunk
együttakiállításra.
Elindultunkvidáman, felekezeti

hovatartozás nélkül futottunk a
zebrákonkeresztül,hogyahosszúsor
nehogy a pirosban ragadjon. Ro-
hantunk és nevettünk. Megérkez-
tünk.Hihetetlen,devoltakgyerekek,

akikavárosilegeslegfőbbmúzeum-
banmégsohanemjártak,ígynekik
márezamúzeumbalépésmagais
élménylett.
Azidőszakikiállításegynagyonki-

csinyteremvoltcsupán.Kortörténeti
dokumentumok,tárgyiemlékeksora-
koztak a vitrinekben, a falakon; a
megkínzottemberekutolsóemlékei.
Komor zene szólt, a sarokban egy
akasztófaálltsejtelmesenmegvilágít-
va.Naneee!Felnőttnekisnyomasz-
tóvolt,kilencévesgyerekeknekmeg
egyenesen ijesztő,demárbentvol-
tunk,nemlehetettkifutnimégudva-
riasansem.
A terem közepén nagy válaszfal

állt.Óvatosanelindultunk,hogymö-
gé nézzünk. (Felderengtek a gyer-
mekkoriszellemvasútélményeim:csak
egyszermertemfelülni,akkorisel-
akadt,ésgyalogolnikellettaműanyag
csontvázak,pókokközöttkifelé.Eza
séta azonban varázstalanította az
egészijesztgetősvidámparkiriadal-
mat.)Sohanemlehettudni,holésmi
ugrikelő.
Hat kivilágított templomablak-

imitációlógottatúloldalon.Rövid-
reszabottmúzeumlátogatásiidőnket
odagyökerezvetöltöttükelagyerekek-
kel.Azablakokszínesekvoltak,bib-
liaitörténeteketmeséltek,kisszigetei
voltakatárlatnakmindenértelem-
ben.Hálátadtamérte!

Másnapújfelkéréstkaptam.Aki-
lencedikesosztálytiselkellenevinni
akiállításra,desenkinincs,akierre
mozdítható lenne. Nem lehetne-e,
hogyatánc-ésdrámaórámonsétál-
nánkelarra?
Ahogyelindultamagyerekekkel,

egyszürkefelhőkerekedettafejünkfö-
lé.Asugaránkívülragyogottanap,
csakafejünkfölöttesett.Mársemmi
rejtekajtó,csodanemvárhat!Elszo-
morodtam.Amíglepakoltukakabát-
jainkat,elmeséltemajegyszedőhölgy-
nek,hogyegyfeketefelhőkísértelmin-
ket.Csakfelettünkesett,deazértjó,
hogyittvagyunk.
Mégtárlatvezetésidíjatsemkértek

tőlünkijedtükben,szerintemőkislát-
tákafelhőimet.Pedigezafelhőcsak
aztjelentette,hogyunalmaskétszer
ugyanazt megnézni, és jobb lenne
sajátóráttartaniaziskolában.
Újabbcsoda:atárlatvezetőhiteles

embervolt!Olyansokérdekesdolgot
osztottmegvelünkasajátéletéből,
hogyleültünkagyerekekkelaföldre,
éstátottszájjalhallgattuk.Azutcá-
rakiérvejöttünkrá,hogyelfelejtettük
megnézniakiállítástmagát.
Azökumenében lehet sok tudatos

döntés,teológiaiállásfoglalás,szeretet-
benelengedés,decsakazIstentudja
tartalommalmegtölteni:akereteken
belüliserősvárat,védelmetadni!

g Papp And rea

Az öku me ném ele je és vé ge

„Nefélj,merténveledvagyok,necsüg-
gedj,merténvagyokIstened!Megerő-
sítlek,megissegítlek,sőtgyőzelmes
jobbommaltámogatlak.”(Ézs 41,10)

Ked ves N. N.! 
Lé lek ben Ve led me gyek én is a

kór ház ba. Imád ság ban gon do lok
Rád rend sze re sen. Meg va -
gyok győ ződ ve ar ról, hogy
eb ben a na gyon el esett
egy ház me gyé ben és az
X. gyü le ke zet ben is
még szük ség van hű -
sé ges szol gá la tod ra.
Is ten tud ja, mit mi ért
tesz. En gedd meg,
hogy né hány gon -
do la to mat le ír jam. 

Az utób bi évek -
ben, de le het, hogy
az előtt is, fel pör ge tett
élet rit mus ban él tél és
dol goz tál. Lí rai kép pel:
szin te két vé gén éget ted a
gyer tyát. Most Is ten „meg -
álljt” pa ran csolt. Aki reg gel től
éj sza ká ig ak tív vol tál, most ott
fek szel a kór há zi ágyon – passzí van.
Tű röd, hogy tör tén jék Ve led va la mi.
Ol vasd el a jól is mert Túr me zei-ver -
set, amit mel lé ke lek (Hanemteszek
semmitsem–Betegeinknek). Én na -
gyon sze re tem ezt a ver set, mert
meg mu tat ja éle tünk „passzív” sza ka -
sza i nak ér tel mét – Is ten fe lől néz ve.

Ami kor mi a zsol tá ro kat ol vas suk,
ezt fo lya ma to san tesszük. Az az ki -
hagy juk ezt az időn ként elénk ke rü -
lő szót, hogy szela.Ta lán azért, mert
a hí vek nem ér tik, de még in kább tu -
dat alat ti in dí ték ból. Mi csak a fo lya -
ma tos sá got tud juk el kép zel ni. Az

éle tet – ál lan dó haj szá ban, mun ká -
ban, te vé keny ség ben, stressz ben.
Sze la nél kül. 

Is ten nek azon ban más a gon do la -
ta és a ter ve. Időn ként be ik tat az éle -
tünk be egy-egy szü ne tet. Ilyen kor
ab ba ma rad az ének. Szü net van.
Csend van. Leg fel jebb az egyik kis hú -
ros hang szer vé kony hang ja szó lal meg
né ha. De ez a sze la, ez a csend na gyon
kell! Ál dott al ka lom Is ten től ar ra,
hogy rá jöj jek: nem le het, nem sza bad
vé gig ro han ni az éle tet. Né ha meg
kell áll ni. Né ha csend ben kell len ni.
Ilyen kor Is ten meg mu tat ja, hogy az
élet nél kü lünk is megy to vább.

Meg mu tat ja, hogy nem va gyunk
pó tol ha tat la nok. Ő má so kon ke resz -
tül is vég zi a mun kát, amíg mi ki szál -
lunk a ro bo gó vo nat ból. Ilyen kor
rá jö vünk, hogy mi lyen tö ré keny az
éle tünk, s mi lyen jó, hogy Is ten a sze -
lát is fel hasz nál ja ar ra, hogy meg újít -
son, re ge ne rál jon, s hogy utá na vi dá -
mab ban szól jon a ma gasz ta lás.

Most kö rü löt ted tu dós or vo sok te -
vé keny ked nek. Egyik-má sik nagy -
sze rű em ber is. A tu dá suk, a lel ki is -
me re tes sé gük, a meg szál lott sá guk
előtt én min dig ka la pot eme lek. Nő -
vé rek nyü zsög nek az ágyad kö rül.
Mind egy, hogy hit ből vagy csak em -
ber ség ből, de azon fá ra doz nak, hogy

a be te gek kór há zi tar tóz ko dá sát el -
vi sel he tő vé te gyék. Je len lé tük

meg nyug ta tó, szol gá la tuk,
amit ma nem fi zet nek

meg elég gé, há lá ra kö te -
lez. Hadd idéz zem
2Móz 15,26-ot: „Én,
az Úr vagyok a te
gyógyítód.”Kö rü löt -
ted an nak a ha tal -
mas Úr nak az esz -
kö zei te vé keny ked -
nek, Aki raj tuk ke -
resz tül akar meg -
gyó gyí ta ni.

Jó tud ni – ki vizs gá -
lás kor vagy eset leg a

mű tő ben is –, hogy Is te -
né a tel jes ha ta lom az éle -

tünk fe lett. Ő ren del ke zik
fe lő lünk, s Ne ki van ha tal ma

ar ra, hogy gyó gyít son.
Ed dig ma gá tól ér te tő dő, Ál ta lad jól

tu dott és jól is mert mon da to kat ír -
tam le. Nem is tu dok mást. Jó, ha tu -
dod, hogy a gyó gyu lás egé szen Is ten
ke zé ben van, de a mi él ni és gyó gyul -
ni aka rá sunk ra is nagy szük ség van.
Le gyen a szí ved ben nyu ga lom és
bé kes ség. Itt hon el men nek a dol gok
és az al kal mak Nél kü led is. Az tán ha
túl le szel a sze lán – vissza vá runk,
hogy foly tasd a mun kát, amíg a Gaz -
da jó nak lát ja. 

Imád ko zó sze re tet tel, me leg test -
vé ri és ba rá ti szív vel gon dol Rád: 

g Gyu szi
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vé benpedigháromszorolvassukeztakifejezést:sze la. Jelentése:szünet,
hallgatás.Abibliafordításokbanebbenaformábanszerepel,mertazis-
tentiszteletekenszolgálóénekeseknekészenészeknekszólóutasításle-
hetett.Amindennapiéletbenisígyszoktákhasználni.A2014.éviEvan -
gé li kus nap tár ban akilencvenéveskorábanelhunytTar já ni Gyu la lel-
késznekrológjábaneztolvassuk:„Igehirdetéseitmélyteológiaiismeret,
biblicitáséskorszerűségjellemezte.Lelkigondozóialkatvolt…”Eztjól
mutatjaegy1995-benszívműtételőttállólelkésztestvérénekírtleveleis.

flak kus al ku in
Ezer két száz éve, 814-ben halt meg
FlakkusAlkuin an gol szász tu dós, akit
NagyKároly frank ki rály az aache ni
ud va ri is ko la ve ze té sé vel bí zott meg.
Élénk le ve le zés ben állt ko rá nak leg je -
len tő sebb szel le mi ve ze tő i vel, de ha -
zá já val is fenn tar tot ta kap cso la ta it.
796-tól mint a to urs-i ko los tor ve ze -
tő je a ko los tor is ko lá ját az egy há zi tu -
do má nyos kép zés köz pont já vá tet te.
Ta ná csá ra a ki rály el ren del te, hogy a
szé kes egy há zak és ko los to rok mel lett
is ko lá kat is mű köd tes se nek. So kat
tett a ben cés szer ze tes ség meg erő sö -
dé se ér de ké ben, bár ma ga nem tett
szer ze te si fo ga dal mat.

Ma gya rá za tot írt Mózeselsőköny-
véhez és Jánosevangéliumához. Ja ví -
tott szö veg gel meg je len tet te a la tin
nyel vű Bib li át, a Vulgatát.

Imád sá ga ma is ak tu á lis: „Is te -
nünk, Szent lel ked ke gyel mé vel hí ve -
id szí vé be árasz tot tad a sze re tet ado -
má nyát. Add meg ne künk, hogy té ged
iga zán sze res sünk, és test vé re ink nek
tet szé sed sze rint szol gál junk. Ámen.” 

Schö n a ui er zsé bet
ElisabethvonSchönauné met ne mesi
csa lád ban szü le tett. Ti zen két éves ko -
rá ban lé pett be a Be ne dek-rend schö -
n a ui (Hes sen) ko los to rá ba, 1147-ben
tett fo ga dal mat. So kat be te ges ke dett.
Lel ki él mé nye it rész ben ma ga, rész ben
apá ca tár sai je gyez ték fel. Így mint egy
száz öt ven kéz irat ma radt fenn. A kö -
zép ko ri misz ti ka kép vi se lő je volt. 1157-
ben a ko los tor fő nök nő jé vé vá lasz tot -
ták. Lel ki sé gé ben fon tos sze re pet ját -
szott a li tur gia. Szí vén vi sel te az egy -
ház és a szer ze tes ség ügyét. Nyolc száz -
öt ven éve, 1164-ben, har minc öt éves
ko rá ban halt meg.

Imád sá ga ma is ak tu á lis: „Uram,
át adom ne ked min den ben ső fé lel -
me met. Most, ami kor jó sá god olyan
gyen gé den ölel ma gá hoz, bí zom ab -
ban, nincs olyan bű nöm, amely ke -
gyel me det el játsz hat ná. Ha te nem
se gí te nél, Uram, új ra szo ron gás köt -
né gúzs ba lel ke met. Ámen.”

g Ma do csai Mik lós

Ígyimádkoztak…

k
o

r
A

b
e

li
 m

e
t

s
z

e
t

 –
 i

s
m

e
r

e
t

le
n

 m
ű

v
é

s
z

 A
lk

o
tá

s
A

A
 s

C
h

ö
n

A
u

i 
k

o
lo

s
to

r
 e

r
z

s
é

b
e

t
-o

lt
á

r
A



 e 2014. január 19. Evangélikus Életgyermekoldal

Egyi ke a leg gya ko ribb ma da ra ink -
nak. Aki té len ete ti, biz to san jól is -
me ri őket. 

Va la mi vel na gyobb a ve réb nél. A
hím fe lül szür ké vel ár nyalt sö tét -
zöld szí nű. Far csík ja, fel ső fark fe dői
és al só tes te sár gá szöld. Kéz eve ző i nek
kül ső zász la ja élénk sár ga, ez ül té ben
és röp té ben egy aránt jól lát szik. Sár -
ga a szél ső fa rok tol lak tö vi ré sze is.

A to jó szí nei egy sze rűb bek.
Zöl di ké vel egész év ben ta lál koz -

hat tok. A köl té si idő ben rit kás er -
dők ben, par kok ban, öreg te me tők -
ben, na gyobb ker tek ben min de nütt
elő for dul.

Ami kor meg ér ke zik a ta vasz, ki ala -
kul nak a pá rok, és köl tés hez lát nak.
Éven te két szer – áp ri lis ban és a nyár
fo lya mán – rak nak fész ket és ne vel -
nek fi ó ká kat.

A hí mek na gyon szé pen tril láz nak,
né ha a le ve gő be emel ked ve nász re -
pül nek, de ne vé rek re em lé kez te tő en
csa pon ga nak a köl tő hely fe lett. Gyak -
ran hal lat ják a ma da rá szok ál tal na -
gyon ta lá ló an zsí ro zás nak ne ve zett
„zsí í í í í ír” hang ju kat.

A fész ket nö vé nyi szá lak ból, mo -
há ból, szá raz le ve lek ből, vé kony gyö -
kér da rab kák ból a to jó egye dül épí ti.
Ezt pár ja né ha éne kel ve kí sé ri. 

Min dig ala cso nyan fész kel nek.
Ked ve lik a tű le ve lű e ket, de ta lál tam
zöl di ké ket fá ra fel fu tó rep kény kö -
zött, ga la go nya- és ró zsa bo kor ban is.

A fű szá lak kal, szőr rel és tol lak kal
bé lelt fé szek ben ülő fi ó kák örök ké
éhe sek. Szü le ik a be gyük ben tá rolt,
nyál lal ke vert, fel pu hult ma gok kal és
zöld nö vé nyi ré szek kel ete tik őket. A
fi ó kák ürü lé két az el ső na pok ban a

szü lők el nye lik. Ké sőbb, ami kor már
na gyob bak a fi ó kák, ete tés után ki for -
dul nak a fé szek ből, és úgy ürí te nek.

A már ki re pült fi a ta lok töb bed ma -
guk kal a kör nyé ket jár ják, és együtt

ke re sik fel azo kat a he lye ket is, ahol
ihat nak, fü röd het nek. Ősszel az után
na gyobb csa pa tok ba ve rőd ve jár ják
a ha tárt – más pinty fé lék kel együtt
pél dá ul a nap ra for gó tar ló kon ke res -
gé lik az el hul lott sze me ket.

A ha zai ál lo mány egy ré sze té li re
dé lebb re köl tö zik, de he lyet tük észa -
kabb ról ér kez nek ven dé gek hoz zánk.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Hány to jás van egy-egy zöl di ke fé -
szek ben?
2. Mennyi idő alatt kel nek ki a fi ó kák?
3. Mit gon dolsz, hány pár él ha -
zánk ban?

Zöldike

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Válaszok:1.többnyireöt;2.12-14nap
alatt;3.becslésekszerintötszázezer.

A mó ze si tör vé nyek azt ír ták elő,
hogy a fiú gyer me ke ket szü le té sük
után negy ven nap pal el kel lett vin ni
a je ru zsá le mi temp lom ba há la adás
cél já ból, il let ve a szü lők nek ál lat ál do -
za tot is be kel lett mu tat ni uk. Jó zsef
és Má ria is így tet tek.

Élt a fő vá ros ban egy em ber, akit Si -
me on nak hív tak. Is ten nek tet sző
éle tet élt, és na gyon vár ta a Meg vál -
tó el jö ve te lét. A Szent lé lek től egy szer
azt a ki je len tést kap ta, hogy ad dig
nem fog meg hal ni, amíg a sa ját sze -
mé vel nem lát ta a Mes si ást.

Ami kor Má ri á ék Je ru zsá lem be ér -
tek, Si me on nak azt su gall ta a Lé lek,

hogy azon nal men jen a temp lom ba.
Ott az tán a gyer me ket meg pil lant va
rög tön tud ta: ő az, aki re várt. Kar já -
ba vet te, és há lát adott az Is ten nek:

– Most bo csá tod el, Uram, a szol -
gá dat ígé re ted sze rint. Mert meg lát -
ták sze me im az üd vös sé get, a Fi a dat.
Min den nép meg vál tó ja lesz, a po gá -
nyok nak vi lá gos ság, a né ped nek pe -
dig di cső ség.

Jé zus szü lei na gyon el cso dál koz -
tak, ami kor ezt hal lot ták. Si me on
meg ál dot ta őket.

Volt a temp lom ban egy pró fé ta nő
is. An ná nak hív ták, na gyon idős volt
már. Csak hét évet élt há zas ság ban,

mi vel férj hez me ne te le után a fér je ha -
mar meg halt. Ami kor ta lál ko zott
Má ri á val, Jó zsef fel és Jé zus sal, már
nyolc van négy éve öz vegy volt. A
temp lom ban élt, éj jel-nap pal böj -
tölt és imád ko zott, így szol gált ott.

Az Is ten Fi át meg pil lant va ő is rög -
tön tud ta, hogy a Meg vál tót lát ja.
Akár csak Si me on, ő is bol do gan adott
há lát a Te rem tő nek ezért az örö mért,
majd min den ki nek el mond ta a jó hírt.

Kikkel kapcsolatosak az alábbi
meghatározások? Írjátok őket a
megfelelőhelyre!
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pró fé ta nő   •   a Szent lé lek üze ne te   •   j ó zsef és má ria meg ál dá sa   •   böj tö lés 
jó hír to vább adá sa   •    egy ré gi ígé ret be tel je se dé se

Si me on: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

an na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. az eti óp kincs tár no kot meg ke resz te lő ta nít vány.
a) Fi le mon
b) Fü löp

2. ró mai hely tar tó jú de á ban, aki pált ki hall gat ta
és két évig bör tön ben tar tot ta.
a) Fé lix
b) Fesz tusz

3. éli fő pap fia, aki test vé ré vel, Hof ni val együtt
vissza élt pa pi jo ga i val, és nem tö rő dött a nép pel.
a) Fi le mon
b) Fi ne ás

4. di a ko nissza ko rint hus ki kö tő vá ro sá ban, akit
pál a ró mai ke resz té nyek fi gyel mé be aján lott.
a) Fan ni
b) Fé bé

5. egy ko los séi fér fi, akit pál le vél ben ar ra kér,
hogy ve gye vissza a meg szö kött, de meg tért rab -
szol gá ját.
a) Fi le mon
b) Fü löp

névkereső

(Megfejtések:1.b,2.a,3.b,4.b,5.a)
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Nem csak a ma gyar tör té ne lem ben
for dult elő, hogy kis ko rú fi ú nak
kel lett vol na el fog lal nia a ki rá lyi
trónt. Ilyen kor a kis ko rú mel lé gyá -
mot ren del tek. A ki ren delt gyám a
gyá molt gond vi se lő je, va gyo ná nak
meg bí zott ke ze lő je és ki rá lyi ha tal -
má nak gya kor ló ja lett. Ez a gyám ko -
dás sok szor je len tett kel le met len
ter het a gyá molt nak. Kény te len volt
en ge del mes ked ni, és gyak ran érez -
te ma gát ki szol gál ta tott nak, sőt
meg alá zott nak. 

Ar ra is van nak pél dá ink, hogy a
gyá mok sem töl töt ték be min dig
tisz tes sé ge sen a rá juk bí zott hi va talt.
Né ha sa ját ha tal muk ki ter jesz té sé re
hasz nál ták föl, más kor a rá juk bí zot -
tak „rossz szel le me i vé” vál tak, és
go no szul be fo lyá sol ták őket. Nagy
meg könnyeb bü lést je len tett, ami -
kor a gyá molt ból fel nőt té vá ló trón -
vá ro má nyos vég le ge sen át ve het te a
ha tal mat, le ráz va a gyá mot és gyám -
ko dá sát.

* * *

Fur csá nak tűn het, de Pál apos tol a
gyám ko dás ké pé nek se gít sé gé vel
ma gya ráz za meg, hogy mit is je lent
szá munk ra a ka rá csony ün ne pe. Fel -
tű nik ugyan is, hogy az egyéb ként
olyan fon tos le ve le i ben egyet len szót
sem ejt Jé zus születéséről.

Míg a két evan gé lis ta, Má té és Lu -
kács bő sé ge sen és rész le te sen ír ja le
a bet le he mi tör té ne tet, ad dig Pál
meg sem em lí ti az Au gus tus-fé le
„nép szám lá lást/adó össze írást”, Má -
ri át és Jó zse fet, az an gya lok éne két,
a pász to rok bi zony ság té te lét, a nap -
ke le ti má gu sok meg je le né sét. El len -
ben azt mond ja, hogy mi, em be rek
gyám ság alatt vol tunk, mert ide gen
erők és ha tal mak ural muk alatt tar -
tot tak ben nün ket. Nem en ged ték,
hogy fel nőt tek ké vál junk. Ránk eről -
tet ték a sa ját ha tal mu kat, és va ló ság -
gal gúzs ba kö töt tek ben nün ket. Egy -
szó val: vissza él tek a hi va ta luk kal, és
rab ság ban tar tot tak ben nün ket. Vagy
– ahogy ezt Pál fo gal maz za – semmi-
ben sem különböztünk a rabszol-
gáktól,akikneksemmidöntésilehe-
tőségüknincsen,semakaratukbetel-
jesedésétnemisremélhetik. Pál „avi-
lágelemeinek” ne ve zi őket, ame lyek
ma is ural kod nak fö löt tünk – még ha
más né ven is.

Gon dol junk csak a vi lág po li ti kai
tör té né sek re, ame lyek nemcsak mint
egyént, ha nem mint né pet-nem ze tet
is kéz ben tar ta nak ben nün ket. Hány -
szor vesszük ész re, hogy mi más ként
dön te nénk, de „a vi lág po li ti ka kény -
sze re” sok szor ta lán a sa ját vé le mé -
nyünk kel ép pen el len té tes dön tés
el fo ga dá sá ra kény sze rít ben nün ket. 

Vagy ve gyük a má ra tel je sen mél -
tat la nul el ural ko dott tö meg tá jé koz -
ta tá si esz kö zö ket – az úgy ne ve zett
mé di át. Nem kell ah hoz kü lö nö seb -
ben ta nult nak len ni, hogy ész re ve -
gyük pél dá ul a szí ri ai ál dat lan pol gár -
há bo rú tra gé di á já nak sö tét hát te -
rét, az uk rá nok di lem má já nak okát
vagy a je len le gi ma gyar po li ti kai
hely zet saj tó be li tö ké le tes el áz ta tá sát.
Nyil ván mil li ók lát ják, hogy itt ma -
ni pu lá ció áll a hát tér ben, a mé dia
még is fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy egye dül és ki zá ró lag az ő lá tá -
sa ér vé nye sül jön, sen ki má sé! (Zá ró -
jel ben jegy zem csak meg, hogy a né -
met mé dia elöl jár eb ben az ar ro gáns
egy ol da lú ság ban.)

Le he tet len ész re nem ven nünk,
hogy mennyi re füg günk a mun ka pi -
ac tól és vál to zá sa i tól. Vagy hogy mi -
lyen nagy ha tal ma van az élet min -

den te rü le tén el ural ko dó pénz vi lág -
nak. Ta lán ke ve sen tud ják, hogy
KossuthLajosmár csak nem két száz
év vel ez előtt meg jö ven döl te, hogy a
vi lág sor sát a jö vő ben nem had se re -
gek és kor má nyok fog ják irá nyí ta ni,
ha nem a pénz in té ze tek és a ban ko -
sok. Nem gon dol tuk vol na, hogy
má ra ennyi re iga za lesz a nem zet
nagy alak já nak!

De gon dol ha tunk mind ar ra is,
amit Pál ép pen ga lá ci ai le ve lé ben „a
testcselekedeteinek” ne vez: el len sé -
ges ke dés, vi szály ko dás, ha rag, ön zés

és szét hú zás. Mennyi re nem csak el -
ural kod nak raj tunk, de tönk re is te -
he tik leg jobb kap cso la ta in kat is! No
és hány kor tár sunk fut a csil la gok ál -
lí tó la gos dik tá lá sa sze rint? Mond hat -
ja-e még ma gát sza bad, fel nőtt em -
ber nek az, aki na pon ként ide ge sen a
ho rosz kó pot le si, vagy az egyip to mi
ál mos köny vet vi gyáz za min den lé pé -
sé nél?

Ha Pál ra fi gye lünk, re á li san be
kell val la nunk, hogy „avilágielemek”
alá va gyunk „vetveszolgaságra”. Aki
ezt ta gad ja vagy el ba ga tel li zál ja, az
ho mok ba dug ja a fe jét, és se lát, se
hall. Az meg szok ta a kis ko rú sá got, és
ezt a ter mé szet el le nes ál la po tot tart -
ja nor má lis nak.

* * *

Pe dig Is ten sza bad nak te rem tett
min ket. Ho va lett ez a sza bad ság? El -
ját szot tuk min den lé pé sünk kel,
amellyel az Is ten re fi gye lés sza bad sá -
ga he lyett in kább bo tor kál tunk kis -
ko rú ként a vi lá gi ele mek rab sá gá ban.
Ezt elé gel te meg Is ten, és el küld te
hoz zánk a Fi át. Ez a mon dat – fő leg
ka rá csonytájt – nagyon könnyen
hang zik el az aj kun kon. Csak ép pen
Pál nem lát ja ezt olyan ma gá tól ér te -
tő dő nek. Két gon do lat tal okol ja meg
a ma ga lá tá sát.

Az el ső igen fur csá nak tűn het.
Azt mond ja ugyan is, hogy Is ten sza -
ba dí tá sunk vé gett nem va la mi nagy
és erős hőst kül dött el, ha nem egy
ma ga te he tet len kis gyer me ket. A bet -
le he mi éj sza ka egén nem azt har sog -
ták az an gya lok, hogy va la mi Nagy
Sán dor-, Caesar-, Au gus tus- vagy

Na pó le on-sze rű zse ni á lis had ve zér
jött el, hogy el len áll ha tat lan se re gé -
vel szét ver je min den el len sé gün ket.
Ha nem a nagy örö möt hir det ték,
amely nek hor do zó ja és ga ran ci á ja
Má ria fia, a Meg vál tó, a Gyer mek.
Aki anyá tól szü le tett. Ép pen úgy,
mint bár me lyi künk.

Hogy ezt a ma ga tel jes va ló sá gá ban
föl fog juk, ér de mes el gon dol koz nunk,
és rá kell cso dál koz nunk! Hát nem azt
ta nú sít ja az em be ri ség tör té ne te,
hogy idő ről idő re min dig fel buk -
kan tak nagy hő sök, sza ba du lást ígé -

rő ideo ló gi á ik kal? Az ilye nek el vá rá -
sa min dig az volt, hogy ne künk el kell
fo gad nunk az ő gon do la ta i kat, és
hoz zá juk ha son lók ká kell len nünk.

Gyer mek ko rom ban azt kí ván ták
tő lem, hogy le gyek olyan ná, mint azt
az ak ko ri po li ti kai, tár sa dal mi rend -
szer meg kí ván ta. Fi a ta lon kom mu -
nis tá vá kí ván tak vál toz tat ni. Le gyek
olyan ná, mint az ő nagy em be re ik és
ideo ló gi á juk, mint egy épül jek be lé -
jük, szűn jek meg ma gam len ni. Gon -
dol kod nom sem kell. Nem is sza bad,
mert ak kor eset leg el le nük for dul ha -
tok…

Ez zel szem ben a bet le he mi gyer -
mek ben Is ten lett olyan ná, mint
ami lyen én va gyok. Em ber ré lett,
meg aláz va ma gát. Ez Pál apos tol tu -
laj don kép pe ni ka rá cso nyi üze ne te.
Nem ne künk kel lett meg eről tet nünk
ma gun kat, hogy ki har col juk a nagy -
ko rú sá got je len tő sza bad sá got. Ha -
nem ő aláz ta meg ma gát, hogy Jé zus
em be ri alak já ban meg mu tas sa, hogy
ő mennyi re kö zel jött hoz zánk! És
nemcsak kö zel jött, ha nem velünkis
van, ahogy ka rá cso nyi lá to má sá ban
Jó zsef is meg hall hat ta: „Szülpedigfi-
at,ésannaknevétImmanuelnekne-
vezik,amiaztjelenti:VelünkazIs-
ten.” (Mt 1,23; Ká ro li-for dí tás) 

Ve lünk, te hát ér tünk, mel let tünk,
a mi ol da lun kon áll, a pár tun kat
fog ja, ér dek li a sor sunk, be is tart ja,
amit ígért ne künk. Meg sza ba dít,
ami már a „Jé zus” név ben is ben ne
van. Ezért uj jong Pál egy má sik le ve -
lé ben, és hív ja föl ol va só it, hogy en -
nek a „Jézusnaknevéremindentérd
meghajoljon…Ésmindennyelvvall-

ja,hogyJézusKrisztusÚrazAtyaIs-
tendicsőségére.” (Fil 2,10–11)

Vé ge a gyám ság nak, az em ber ré
lett Jé zus Krisz tus sal együtt sza bad
fi ak ká let tünk. En nek öröm ün ne pe
ka rá csony.

* * *

De egy má sik szem szög ből is né zi Pál
azt, ami ka rá csony kor tör tént. Va ló -
szí nű leg a Szent írás ban sen ki más
nem tu dott olyan lel ke sen a Szent lé -
lek ről és mun ká já ról bi zony sá got
ten ni, mi ként ép pen ő. Elég, ha Ró-

mailevelének 8. fe je ze tét ol vas sa az
em ber. Ott úgy vall Is ten Szent lel ké -
ről, mint el len áll ha tat lan erő ről, aki
hajt ja, űzi, ker ge ti az em bert, és
nem hagy ne ki nyug tot ad dig, amíg
csak bi zal mat nem érez Is ten iránt.
Ezért mond hat ja, hogy aki ben nincs
a Krisz tus Lel ke, az nem az övé.
Vagy azt is, hogy „akikazIstentsze-
retik, minden a javukra van”. És:
„…akiketIstenLelkevezérel,azokIs-
tennekfiai.”

Csak aki ket Is ten Lel ke űz, csak
azok jut nak el oda, hogy azt az Is tent,
aki Jé zus ban em ber ré lett, „Atyá nak”
szó lít sák. Olyan fo lya ma tot in dít el
ben nük, amely nek vé gén rá jön nek
ar ra, hogy ezt a val lo mást ön ma guk -
ból nem tud ják ki pré sel ni. Mi, em -
be rek haj la mo sak va gyunk ar ra,
hogy Is tent tá vo li kény úr nak te kint -
sük, aki vel jobb nem ki kez de ni, mert
azt nem ússza meg az em ber meg -
tor lás nél kül. 

Ezért tar to zik hoz zá ka rá csony
mél tó meg ün nep lé sé hez az is, hogy
kö nyör günk Is ten Szent lel ké ért. Ad -
jon erőt, hogy a bet le he mi Gyer mek -
ben ne csak a ma ga te he tet lent, az
ápo lás ra és gon do zás ra szo rul tat
lás suk. Luther sze ret te is mé tel ten
meg ál la pí ta ni, hogy so kan csu pán
pe len ka né zés vé gett za rán do kol nak
el Bet le hem be. Nem a pe len ka te szi
ün nep pé a bet le he mi za rán dok la tot,
ha nem a le he tő ség, hogy a ma szü -
le tett ben ma gát a tes tet öl tött Is tent
lás suk. 

Ve gyen ha tal má ba ben nün ket a
Lé lek, hogy min den be ha tá ro lás
nélkül, tény leg ön fe led ten ki ált suk:

„Abbá,Atya!” Te gyük ezt öröm mel
és fel sza ba dult szív vel. Há lá val Is ten
iránt, mert ki sza ba dí tott ben nün ket
az egy re ter he seb bé vá ló gyám ság
alól. Ahogy Pál biz tat: „Azértnem
vagy többé (rab)szolga,hanemfiú.”
Tel jes jo gú és ér té kű Is ten-gyer mek. 

Gon dold el, hogy mi cso da pom pá -
val ün ne pel ték a tör té ne lem fo lya -
mán gyám ság ból va ló ki sza ba du lá su -
kat a volt kis ko rú ki rály vá ro má nyo -
sok! Örö mük ha tár ta lan volt, hogy
vég re sza ba don gya ko rol hat ták ki rá -
lyi jo ga i kat. Ka rá csony ar ra biz tat
ben nün ket, hogy va ló já ban ilyen
bol dog, vi dám, fel sza ba dult szív vel
ün ne pel jük az egy ko ri Gyer mek-ki -
rály trón ra lé pé sét. Aki vel együtt
let tünk fel nőt tek ké, Is ten gyer me ke -
i vé. Nagy csa lád já ba be ta go ló dott
fi a i vá. 

Szép szo ká sunk, hogy ezen az ün -
ne pen sze ret te ink nek, ba rá ta ink nak
jut ta tunk va la mit ab ból az öröm ből,
amely el tölt ben nün ket. Még ak kor
sem meg ve ten dő ez a szo kás, ha
tud juk, hogy az aján dé kok kö rü li lá -
zas tü le ke dés gyak ran el fe led te ti ve -
lünk ka rá cso nyi örö münk ere de ti
for rá sát. És meg fe led ke zünk ar ról,
hogy ki sza ba dí tott fel „avilágiele-
mek” gyá szos gyám sá gá ból. Is ten
Lel ké nek se gít sé gé vel el nyert sza bad -
sá gun kat kell új ra meg új ra meg ün -
ne pel nünk. Ér de mes Pál uj jon gá sá -
ban is részt ven nünk: „Mertnemkap-
tátokszolgaságlelkétismétafélelem-
re,hanemafiúságnakLelkétkaptá-
tok,akiáltalkiáltjuk:Abbá,Atyám!
(…)Hapediggyermekek,örökösökis,
örököseiIstennek,örököstársaipedig
Krisztusnak…” (Róm 8,15–17)

Fél re ér te nénk Pált, ha eze ket az uj -
jon gó sza va it úgy ér tel mez nénk,
hogy Is ten fi a in most már gü gyö gő,
vir gonc fi úcs ká kat kell ér te nünk. Pál
a kis ko rú ság alól fel sza ba dult fel-
nőtt fi ak ra gon dol, akik tu da tá ban
van nak an nak, hogy a fel nőt té vá lás
fe le lős ség vál la lás sal is együtt jár. Az
Efezusilevél pon to san kö rül is ír ja,
hogy ez mit je lent: „…eljutunk…afel-
nőttkorra,aKrisztusteljességételérő
nagykorúságra, hogy többé ne le-
gyünk kiskorúak, akik mindenféle
tanítás szelében ide-oda hányód-
nak…;hanem…növekedjünkfelsze-
retetbenmindenestülőhozzá,akia
fej,aKrisztus.” (Ef 4,13–15)

Már csak ezért sem len ne sza bad
ka rá csony ün ne pé ből va la mi gyer me -
kek nek va ló ün ne pélyt csi nál nunk
idil li kus „szent csa lád dal” meg mi egy -
más sal kö rít ve. Az egyik kor társ ró -
mai ka to li kus püs pök től ol vas tam,
hogy ka rá csony egy ál ta lán nem a kis -
gyer me ké, ha nem a fel nőt té vá lás ün -
ne pe. Hát nem így ne vez zük azo kat,
akik a gyám ság alól fel sza ba dul tak? 

Ün ne pel jünk hát fel nőt tek ként,
akik tud ják, hogy Is ten ez zel fe le lő -
sek ké is tett min ket. Hogy sza va ink -
kal, de fő leg élet vi te lünk kel ró la, az
Atyá ról vall junk or szág-vi lág előtt!
Akik nem hall gat ha tunk szé gyen lő -
sen, ha nem mint aki ket a Szent lé lek
űz, hajt, vall junk a ben nün ket fel sza -
ba dí tó Atyánk ról.

S ha ka rá csony ün ne pe azt a kér -
dést sze ge zi mel lünk nek, hogy
mennyi re lát szik meg raj tunk ez a fel -
nőt té vá lá sunk – ak kor mer jünk
őszin tén és bát ran szem be néz ni ma -
gunk kal a tü kör ben. És vissza kér dez -
ni, hogy nem mond tunk-e cső döt eb -
ben a fe le lős ség vál la lás ban. Ez is
ho za dé ka le het ne ka rá cso nyi ün -
nep lé sünk nek…

Ámen. 
g Gé mes Ist ván 

min den na p ok Hi te – gal 4,1–7
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Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. fél 10. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé-
kásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (szlovák-magyar nyelvű, úrv.) Kónya Attila, liturgus:
Gu lá csi né Fabulya Hilda; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Blatniczky János;
Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
MegyeriKlub,Megyeriút207. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér
4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet) Pataki Albert;
du. 6. (Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Szántó Enikő; Fasor,VII.,Városligetifasor
17. de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. (úrv.) Románné
Bol ba Márta; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,
IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolna
u.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád; de. fél 11. (úrv., zenés istentisztelet) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Rezessy
Mik lós; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Rezessy Miklós; Budagyöngye,XII.,Szilágyi
E.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.
10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12. Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de.
10. (úrv.) dr. Béres Tamás; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. Po -
ni csán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Fekete Gy. Vik -
tor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Pro-
dámu.24. de. 9. Vető István; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemp-
lom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Ko vács
Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. Horváth-Csitári Boglárka; Pest-
szentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Horváth-Csitári
Bog lár ka; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungáriaút37.
de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.)
Hok ker Zsolt; Soroksár,XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitásu.112. du. 4. Győri
Já nos Sámuelné; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lack -
ner né Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza.

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

A Nap rend szer ván do rai, az üs tö kö -
sök köz vet len koz mi kus kör nye ze tünk
pe rem vi dé ké ről szár maz nak. A szom -
szé dos csil lag kö zi tér ben fel lé pő gra -
vi tá ci ós ha tá sok mi att sod ród nak a
boly gó rend szer bel ső tér sé gei fe lé. 

Pá lyá juk le het el lip ti kus: az ilyen üs -
tö kö sök vagy né hány éven ként-év ti -
ze den ként vissza-vissza tér nek, vagy
év mil li ók tel nek el a kö vet ke ző meg -
je le né sü kig. De fut hat nak pa ra- vagy
hi per bo la pá lyát is: eb ben az eset ben
mind össze egyet len al ka lom mal áll
mó dunk ban meg lát ni őket, majd
mind örök re el tűn nek a tá vo li űr ben. 

Aki lát ta a hí res-ne ves Hal ley-t
vagy a ki lenc ve nes évek de re kán fel -
tű nő ko mé tá kat, a Hya ku ta két és a
Hale-Bop pot, tud ja, mit vár hat egy
iga zán fé nyes üs tö kös től. Ép pen ezért
va la hány szor re mény lát szik egy
nem ki zá ró lag táv cső vel meg fi gyel -
he tő égi test fel buk ka ná sá ra, gya kor -

ta el hang zik „az év szá zad üs tö kö se”
mi nő sí tés. Mi vel azon ban vár ha tó
ma xi má lis fé nyes sé gük nem je lez he -
tő elő re kel lő pon tos ság gal, ez leg -
több ször hiú áb ránd ma rad. Így jár -
tunk ta valy a C/2011 L4 (PAN -
STARRS) je lű ko mé tá val is, mely ről
la punk 2013/11. szá má ban ír tunk. 

Minden nek hát te ré ben egy fi zi kai
fo lya mat hú zó dik meg: a Nap hoz
(és a leg na gyobb ab szo lút fé nyes sé -
gé hez) kö ze le dő üs tö kös mag já ból –
amely por ból és jég ből áll – az egy -
re je len tő sebb hő ha tás ré vén egy re
több anyag tá vo zik, így meg nő a
ma got kö rül ve vő kó ma mé re te, és lát -
vá nyos sá vá lik az üs tö kös re jel lem ző
csó va. Ha azon ban ezek a fo lya ma -
tok nem az elő re jel zet tek nek meg -
fe le lő in ten zi tá sú ak, ak kor csak ki -
sebb-na gyobb táv cső vel lát ha tó, csil -
la gá szok ál tal meg fi gyel he tő égi test
ma rad az üs tö kös. 

De rosszab bul is jár hat nak a meg -
fi gye lők. Aho gyan pél dá ul az ISON
– hi va ta los jel ze te alap ján C/2012 S1
– ese té ben tör tént, mely újó lag pá -
lyá zott az el múlt idő szak leg lát vá nyo -
sabb ko mé tá já nak cí mé re. A becs lé -
sek alap ján nem is alap ta la nul! Nap -
kö zel sé ge alatt köz pon ti égi tes tünk -
től mind össze 1,2 mil lió ki lo mé ter re
ha ladt el. Ez csil la gá sza ti ér te lem ben
rop pant kis tá vol ság nak szá mít. Az
erő tel jes hő su gár zás és a je len tős
gra vi tá ci ós erő egy aránt köz re játsz -
ha tott ab ban, hogy a 2012-ben fel fe -
de zett üs tö kös mag ja da rab ja i ra sza -
kadt, így nem lát hat tuk sza bad szem -
mel a Nap tól tá vo lod va. 

Ika rosz ként ér te a vég az ISON-t,
így to vább ra is vár nunk kell, hogy is -
mét egy va ló ban fé nyes égi ván dor ra -
gyog jon a bár sony fe ke te éj sza kai ég -
bol ton.

g Re zsa bek Nán dor

ikaroszkéntérteavégaziSonüstököst

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tör té ne té ben elő ször nem va la me lyik
gyü le ke zet, ha nem egy ok ta tá si in téz -
mény bí za tott meg a ja nu ár 26-i rá di -
ós is ten tisz te let meg szer ve zé sé vel és
le bo nyo lí tá sá val. En nek a tény nek
na gyon fon tos üze ne te van: egy há -
zunk ko mo lyan ve szi és fon tos nak
tart ja azo kat a misszi ói szol gá la to kat
is, ame lyek nem egy egy ház köz ség ke -
re tei kö zött foly nak. 

En nek a misszi ói szol gá lat nak a
leg na gyobb te rü le tét az ok ta tá si in téz -
mé nye ink ad ják, hi szen je len leg or szág -
szer te ti zen hét ezer óvo dás, ál ta lá nos,
il let ve kö zép is ko lás jár evan gé li kus
fenn tar tá sú óvo dá ba, ál ta lá nos is ko lá -
ba vagy gim ná zi um ba. Mind ez óri á si
le he tő ség és óri á si fe le lős ség is egy há -
zunk és az ott szol gá ló lel ki pász to rok
szá má ra. Bé kés csa bá tól Sop ro nig,
Nyír egy há zá tól Szom bat he lyig ta nul -
nak di á kok evan gé li kus in téz mé nyek -
ben, és ezek ben ki emelt cél – a szín vo -
na las ok ta tás mel lett – a fi a ta lo kat
meg is mer tet ni Is ten igé jé vel. Ki emelt
cél, hogy olyan di á ko kat ne vel jünk, akik
ké pe sek eb ben a na gyon zak la tott
kor ban he lye sen dön te ni, szo ci á li san
ér zé keny éle tet él ni, má so kat el fo gad -
ni, tisz tel ni és sze ret ni.

Eb ben a szol gá lat ban vi szony lag új
részt ve vő a Bu da pest XVI II. ke rü le -
té ben, Pest szent lő rin cen ta lál ha tó
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um. Az in -
téz mény 2011-ben nyi tot ta meg ka pu -
it, s nap ja ink ban már kö zel ki lenc száz
óvo dás, ál ta lá nos is ko lás és gim na zis -
ta jár hoz zánk.

Is ko lánk igen sok szí nű, di ák ja ink
na gyon kü lön bö ző lel ki, szo ci á lis és
anya gi hát tér ből ér kez nek. Ez a faj ta

sok szí nű ség sok szí nű lel ki pász to ri
szol gá la tot is kí ván. En nek igyek szik
leg jobb tu dá sa sze rint meg fe lel ni az is -
ko la két lel ké sze, DeákLászló és Győ-
riDávid, akik a ja nu ár vé gi rá di ós is -
ten tisz te le ten is szol gál ni fog nak. 

Pest szent lő rin cen szé pen meg va ló -
sul a temp lom és az is ko la egy mást épí -
tő és erő sí tő szol gá la ta. Ez nem csak a
ked ve ző föld raj zi hely zet nek kö szön -
he tő – egy más mel lett van a gim ná zi -
um és a temp lom –, ha nem en nél sok -
kal mé lyebb gyö ke rei van nak. Min den
hét fő reg gel két szer is meg te lik a
pest szent lő rin ci evan gé li kus temp -
lom di á kok kal, s a gyü le ke zet és az is -
ko la lel ké szei köl csö nö sen vál lal nak
szol gá la tot egy más nál. 

Ha von ta van nak elő adá sok, be -
szél ge tés a gim ná zi um ban, ame lye ken
az is ko la pe da gó gu sai mel lett a gyü le -
ke zet tag jai is részt szok tak ven ni. 

Olyan is ten tisz te le tet szer ve zünk a
víz ke reszt utá ni har ma dik va sár nap -
ra, ami lye nek mi ma gunk is va gyunk:
szí ne set, len dü le te set, fi a ta lo kat és
idő seb be ket egy aránt meg szó lí tó al kal -
mat, kö zép pont ban Is ten igé jé vel.

iS ten tiSZ te let-kÖZ ve tÍ téS a ma gyar rá di ó Ban

Bemutatkozik
aSztehlo-iskola

evan gé li kus
is ten tisz te let 
a kos suth 
rá di ó ban
Ja nu ár 26-án, a
víz ke reszt ün ne pe

utá ni 3. va sár nap 10.04-től is ten -
tisz te le tet köz ve tít a Kos suth rá dió
a pest szent lő rin ci evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det Deák
László is ko la lel kész.

F i z E s s E n  E l ő  l a p u n k r a !

Öku me ni kus vi lág ima na pi kon fe ren cia
Éltetőforrásapusztában–fókuszbanazegyiptomikeresztények cím mel
öku me ni kus vi lág ima na pi fel ké szí tő kon fe ren ci át tar tunk ja nu ár 25-én
10 és 14.30 kö zött Bu da pes ten, a ME ÖT szék há zá ban (1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok krt. 3.). A már ci us el ső pén te kén ese dé kes vi lág ima nap ra
fel ké szí tő kon fe ren ci án az or szág is mer te té sé re, bib lia ta nul mány ra, il -
let ve az is ten tisz te let kre a tí vab bá té te lé hez hasz nos öt le tek meg osz tá -
sá ra ke rül sor. A nyom ta tott anya gok hoz is hoz zájut hat az, aki el lá to gat
e fel ké szí tő kon fe ren ci á ra. Je lent ke zés: oi ku me ne@me ot.hu vagy te le -
fo non: 1/371-2690, fa xon: 1/371-2691. Je lent ke zé si ha tár idő: ja nu ár 22.

Az Eu ró pai Ma gyar Pro tes táns Sza -
bad egye tem idei aka dé mi ai nap ja it
má jus 26–31. kö zött Be rek für dőn, a
Meg bé ké lés Há za Re for má tus Kon -
fe ren cia cent rum ban tart ja. A kon fe -
ren cia té má ját – Nemzedékváltások
– szak ava tott elő adók tár gyal ják az
egy ház, a csa lád, a tör té ne lem, a tu -
do má nyok, a szub kul tú ra, az iro da -
lom és a gaz da ság vo nat ko zá sá ban. 

Szo kás sze rint reg ge li áhí ta tok ve -

ze tik be az elő adá so kat, a mun ka cso -
por to kat és a ke rek asz tal-be szél ge tést.
A nyi tó áhí ta tot BölcskeiGusztáv ti -
szán tú li re for má tus püs pök, a zsi nat
lel ké szi el nö ke, a pén te ki áhí ta tot
BosákNándor ró mai ka to li kus me -
gyés püs pök (Deb re cen-Nyír egy há -
za) tart ja. Az ál do zó csü tör tö ki is ten -
tisz te le ten LaborcziGézanyír egy há -
zi evan gé li kus lel kész hir de ti az igét. 

Az es ti kul túr mű sor ban hang ver -

seny, Weö res Sán dor-em lék est, film -
ve tí tés és egy elő adás sze re pel ma gyar
ka to nák har ca i ról a száz éve ki tört el -
ső vi lág há bo rú ban. A részt ve vők
egy dél utá ni ki rán du lá son meg lá to -
gat ják a Ti sza-ta vi öko cent ru mot is.

Ér dek lőd ni, je lent kez ni már ci us
31-éig le het HarasztiDóránál:Ol ta -
lom Sze re tet szol gá lat, 4400 Nyír egy -
há za, Kas sa köz 3.; te le fon: 42/500-
946; e-mail: ha rasz ti.do@gmail.com

a pro tes táns sza bad egye tem kon fe ren ci á ja



Evangélikus Élet 2014. január 19. f mozaik

A prezentáció szót hall va va la mi ilyes -
mi je le nik meg előt tünk: egy fél ho má -
lyos te rem ben az elő adó áll egy nagy
fe hér vá szon mel lett, amely re egy
pro jekt or bi zo nyos idő kö zön ként
újabb és újabb ké pet ve tít ki. A Mic-
rosoft pre zen tá ció ké szí tő prog ram ja
annyi ra el ter jedt lett, hogy ne ve, a Po-
werpointmár-már köznevesült – ha -
son ló an pél dá ul a zsilettpenge szó hoz
vagy más ef fé lék hez –; de leg alább is
min den ki, aki hasz nál számí tó gé pet,
tud ja, hogy mi ről van szó. Nem csak
a pro fi elő adók hasz nál ták ugyan is ezt
a prog ra mot: az „át lag em be rek” jó
ré sze is ez zel ké szí tett a sa ját „ara -
nyos” ké pe i ből slide show-t. A na -
pon ta ké szí tett össze ál lí tá sok szá -
ma már egy év ti ze de is meg ha lad -
ta a har minc mil li ót.

Köny vek is fog lal koz tak az zal,
mi lyen az ide á lis pre zen tá ció, olyan
hasz nos ta ná cso kat kö zöl ve, hogy
a könnyebb ért he tő ség ked vé ért az
elő adás egyet len ol da lán se le -
gyen hét pont nál több, il let ve egy-
egy pont ne tar tal maz zon hét szó -
nál töb bet. Így az tán az elő adá sok
el kezd tek vég te le nül ha son lí ta ni
egy más ra, és en nek kö vet kez té ben
egy re szür kéb bé is vál tak.

Si ker tör té net a ma gyar ala pí tá sú
Prezi ter mé ke, amellyel – az előb bi
prog ram mal el len tét ben – nem egy -
mást kö ve tő ol da la kon kell az in for -
má ci ót át ad ni, ha nem egy nagy kö -
zös fe lü le ten kell el he lyez ni. A ve tí -
tés so rán a kép er nyő ide-oda ug rál az
egyes ré szek kö zött, és na gyít vagy ki -
csi nyít a kép be at tól füg gő en, hogy a
szer ző mi ként ál lí tot ta össze a be mu -
ta tó ját. A Prezi tag ja i nak szá ma fo -
lya ma to san nő, né hány he te lép te túl
a har minc mil li ót, és sta tisz ti ká juk
sze rint ne kik kö szön he tő en min den
má sod perc ben szü le tik egy-egy újabb
pre zen tá ció.

A Prezi lát vá nyos fe lü le te meg ol dott
egy prob lé mát: a pre zen tá ci ók lát vá -
nyo sak let tek. Ugyan ak kor va ló já ban
az elő adá sok „unal mas sá gi szint je”
nem csök kent az ál tal, hogy a slide-ok
kö zöt ti át me ne tek iz gal mas sá vál tak.
Az alap ve tő prob lé ma ugyan is az,
hogy az elő adá sok me cha ni ká ja nin -
csen szink ron ban az elő adó ál tal át -
adott in for má ci ók kal. Mi nél több
szö veg ol vas ha tó egy kép er nyőn, an -
nál in kább jel lem ző az, hogy a vál tá -
sok kor a hall ga tók el ol vas sák a tel jes
szö ve get, így meg elő zik az elő adót,

mi köz ben nem iga zán tud nak fi gyel -
ni ar ra, hogy mit is mond va ló já ban,
az tán meg a már ol va sott szö veg új -
ra és új ra el te re li a fi gyel mü ket.

In for ma ti kuskö rök ben er re szü le -
tett vá lasz ként az az elő adás faj ta,
amely nek egy-egy ol da lán csak pár szó
ol vas ha tó, így a né ha száz nál is több
la pon is pil la na tok alatt át le het fut -
ni. En nek per sze szin tén van hát rá nya.
A Slideshare(slideshare.net) a pre zen -
tá ci ók kö ré szer vez kö zös sé gi ol dalt,
így ren ge teg olyan elő adást meg te kint -
he tünk, ame lyek re a nagy tá vol sá gok
mi att egy sze rű en nem jut ha tunk el.
Vi szont a csak cím sza va kat tar tal ma -

zó be mu ta tók nem igen al kal ma sak ar -
ra, hogy min den hasz nos in for má ci -
ót be gyűjt sünk ál ta luk.

Ha son ló prob lé mák ve zet het ték
ar ra JeffBezost, a vi lág leg na gyobb on-
line áru há zá nak, az Amazonnak a
ve ze tő jét ar ra, hogy a vál la la ti ülé sek -
ről szám űz ze a pre zen tá ci ó kat. „Ha a
mon da ni va ló dat egész mon da tok ban
és be kez dé sek ben kell le ír nod, ak kor

ez tisz tább gon dol ko dás hoz fog ve -
zet ni” – mond ta Be zos egy 2012-
es in ter jú ban. „A pon to zott lis ták
könnyen ért he tők az elő adó nak, de
ne he zeb ben fog ha tók fel a hall ga -
tó ság nak.” 

Így a dön té se ér tel mé ben min -
den elő adó nak hat ol da las össze -
fog la lót kell ír nia az elő adá sá ból.
Ezt az elő adás ele jén a hall ga tó ság
va la mennyi tag já nak el kell ol vas -
nia, hogy kép be ke rül je nek, és
elő ké szül je nek a mé lyebb meg ér -
tésre. Az el kép ze lés sze rint az
ilyen hat ol da las me mók meg írá sa
nem is tart to vább, mint ha va la -
ki órá kat tölt el az zal, hogy az elő -

adás hoz be tű tí pu so kat, il luszt rá ci ó kat
vagy szí ne ket ke res sen.

A pre zen tá ci ók ja ví tá sá ra lé te zik
más meg kö ze lí tés is: e sze rint ak ti vál -
ni kell a hall ga tó sá got. A Swipe ne vű
ol dal (beta.swipe.to) olyan pre zen tá -
ció ké szí tő és -be mu ta tó esz közt nyújt,
amely nek ré vén a hall ga tó ság tag jai in -
ter ak tí van be tud nak kap cso lód ni az
elő adás ba. Csak egy pél da: az elő adó
azon na li sza va zást hir det het meg,
ame lyen a részt ve vők okos te le fon ja -
ik se gít sé gé vel tud nak részt ven ni. Ér -
de kes el kép ze lés, majd el vá lik, hogy
mennyi re lesz élet ké pes ezen a pi a con.

g N. B.

Aprezentációjövője
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda:NagyBence

A csa lád leg ne ve sebb szü löt te két ség -
kí vül a ta nár, rek tor, író, köl tő, ter mé -
szet tu dós ifj. Buch holtz György (Ge -
or gi us), aki 1688. no vem ber 3-án
Kés már kon szü le tett, és 1737. au gusz -
tus 3-án ugyan itt hunyt el. Vél he tő -
en ter je del mi és szer kesz té si okok ból
Ne i den bach a ter mé szet tu do má nyos
vo nat ko zá sok kö zött nem fog lal ko -
zik – em lí tés szint jén sem – aszt ro -
nó mi ai te vé keny sé gé vel. Szü le té sé nek
há rom száz hu szon ötö dik év for du ló -
ja al kal má ból szer te ága zó ér dek lő dé -
sé nek és mun kás sá gá nak ezt a vo nu -
la tát idéz zük meg – dió héj ban.

A ma gyar csil la gá szat leg tel je sebb
tör té ne ti mun ká ja – KelényiB.Ottó-
nakAmagyarcsillagászattörténete
(1930) cí mű mű ve – a kö vet ke ző ként
em lí ti: „Csil la gá sza ti mun ká kat ír tak
a 17. szá zad vé gén MazsarKristóf és
ifj. Buc holz György. Buc holz, aki kül -
föl di egye te me ken ta nult, 1710-ben ad -
ta ki csil la gá sza ti ér te ke zé sét, mely nek
cí me Dissertatiodeconjunctionibus
planetariumingenereetinspeciede
conjunctioneMercuriicumSole.”
HorváthÁrpád csil la gá szat tör té -

ne ti nép sze rű sí tő mű vé ben, a Csillag-
nézők – A csillagászat regényében

(1961) így idé zi meg: „Nyo ma ma radt
ifj. Buch holz György nek is, aki a
Mer kúr moz gá sá ról ér te ke zett.”

A kés már ki po li hisz tor hosszabb-
rö vi debb ide ig meg for dult Dan zig,
Drez da, Hal le, Jé na és Wit ten berg
egye te mén. Fent em lí tett dol go za tát
a gre ifs wal di uni ver si ta son 1709 és 1711
kö zött vég zett ta nul má nyai alatt írta.
Eb ben a Nap, va la mint a köz pon ti égi -
tes tünk höz leg kö ze lebb ke rin gő boly -
gó, a Mer kúr együtt ál lá sá val – szak -
nyel ven kon junk ci ó já val – fog lal ko zik.
Az írást a SzabóKároly és Hellebrant
Árpád je gyez te RégiMagyarKönyv-
tár köny vé sze ti ké zi könyv RMK III.
4723-as szá mon tart ja nyil ván. 
BogárJuditnak az Egykésmárkipo-

lihisztoréleteésmunkái,feljegyzése-
inektükrében–Ifj.BuchholtzGyörgy
naplója(1709–1737) cí mű, 2010-ben
meg je lent, rész le tes és ala pos ta nul -
má nyá ból tud juk, hogy csil la gá szati
is me re te it Buch holtz JeremiasPapke
és ChristophHelwig gre ifs wal di elő -
adá sa in sa já tí tot ta el. Utóbb Jé ná ban
is hall ga tott csil la gá sza tot. 

Az egye te mi vi tán, mely a disszer -
tá ció vé dé sét cé loz ta, ta ná ra, Pap ke
ma te ma ti ka pro fesszor el nö költ. A

dis pu tá ci ót az ilyen kor szo ká sos üd -
vöz lő ver sek kel a jols vai (ma Jelšava,
Szlo vá kia) ViczayPéter és ifj.Sexti-
us János, a dob si nai (ma Dobšiná,
Szlo vá kia) GallySimonés SárossiJá-
nos kö szön töt te. Buch holtz mű vét
Ross Vilmosnak, Krak kó pos ta-fő -
igaz ga tó já nak, PaipGyörgy és Paip
Sándor dan zi gi (ma Gdańsk, Len -
gyel or szág) ke res ke dők nek aján lot -
ta. A ta nul mány ban rész le te zett csil -
la gá sza ti je len ség be kö vet kez tét M.
ZemplénJolánAmagyarországifizi-
katörténete1711-ig (1961) és Afelvi-
dékifizikatörténete1850-ig (1998) cí -

mű mű vei sze rint gon dos szá mí tá sok
ered mé nye ként je lez te elő re. 

Zemp lén meg ál la pí tá sa sze rint nem
egy ér tel mű, hogy Buch holtz az 1710.
no vem ber 7-én be kö vet ke zett ese -
ményt tény le ge sen ész lel te-e, egy ál ta -
lán ren del ke zésé re állt-e meg fe le lő
táv cső. Ugyan ak kor út tö rő a kor szak

ma gyar ter mé szet tu do má nyá ban,
hogy Buch holtz a meg fi gye lé sek fon -
tos sá gát hang sú lyoz ta. Mél tat ta a ne -
ves lu the rá nus csil la gász, Johannes
Kepler sze re pét a boly gó pá lyák szá mí -
tá sá nak te rén, va la mint utalt az utóbb
a ró la el ne ve zett üs tö kös pá lyá ját ki -
szá mí tó Edmond Halley sze re pé re.
Ugyan csak elő re mu ta tó, hogy szót
emelt az aszt ro ló gi á val szem ben, hisz:
„Mi kép pen jó sol hat tak az aszt ro ló gu -
sok a Merc u ri us ból bé két és jó lé tet, ha
mos ta ná ig a pon tos he lyét sem tud ták.”
SzinnyeiJózsef a Magyarírókéle-

teésmunkáiban ír ja, hogy a len gyel -

or szá gi Wrocław, az ak ko ri Bo rosz -
ló év köny ve i ben rend sze re sen pub -
li kál ta ter mé szet tu do má nyos meg fi -
gye lé se it, köz tük a csil la gá sza ti vo nat -
ko zá sú ész le lé se ket. Bartha Lajos
mű ve, a Magyarországicsillagászok
életrajzi lexikonja (2000) sze rint a
Sammlung fürNaturundMedizin

kö zöl te a Vé nusz boly gó nak a nap pa li
égen tör tént 1724. ok tó be ri po zi tív
ész le lé sét. 

A mai Szlo vá kia te rü le tén vég zett
csil la gá sza ti te vé keny ség össze fog la -
ló mű vét DrugaLászlóDejinyastro-
nómiesSlovensko (2006) cím mel ír -
ta meg. Eb ben kü lön al fe je ze tet szen -
tel Buch holtz nak, bár jel lem ző en
M. Zemp lén idé zett ku ta tá sa i ra tá -
masz ko dik. Fa k szimi le köz li ugyan -
ak kor a ta nul mány bo rí tó ját és a je -
len ség könyv bé li áb rá zo lá sát. Idé zi
to váb bá az AnnalesPhisicomedicis
Vratislauiensis be szá mo ló ját ANap
mellettvilágítanilátszóVénuszról, a
fent em lí tett, 1724. ok tó be ri idő -
pont ban a boly gó nak a je len tős ki té -
ré se – az az elon gáci ó ja – okoz ta
nap köz be ni lát ha tó sá gá ról.

A fel vi dé ki tu dós fér fiú ta nár ként
is fon tos nak érez te az aszt ro nó mi ai
is me re tek át adá sát. A Magyar írók
életeésmunkái sze rint 1723-tól ha -
lá láig volt a kés már ki evan gé li kus lí -
ce um rek to ra. Bo gár Ju dit em lí tett
ku ta tá sa i ból de rül ki, hogy ok ta tá si
anya gá ban sze re pelt a ka len dá ri u mok
sze re pe, a hold fo gyat ko zá sok je len -
té se, kro no ló gia, koz mo ló gia, gno -
mo ni ka és ter mé sze te sen a szű ken ér -
tel me zett aszt ro nó mia. Di ák jai ki pró -
bál hat ták a klasszi kus mű szert, a
csil la gá sza ti szá mí tá sok ra al kal mas
aszt ro lá bi u mot. Kö zö sen vé gez tek
csil la gá sza ti meg fi gye lést, szép ter -
mé sze ti je len sé get, rész le ges nap fo -
gyat ko zást ész lel ve – e so rok író já nak
ku ta tá sai alap ján vél he tő en az 1727.
szep tem ber 15-i, eset leg az 1734. má -
jus 3-i je len ség al kal má val.

g Re zsa bek Nán dor

egytudós(evangélikus)férfiúaTátrából
b Lapunk2011/50.számábanesorokírójamutattabeNe i den bach Ákos -

nak aPüskiKiadónálmegjelent,A ma gyar Tát ra-ku ta tás apos to lai cí-
műkönyvét.Ajelenlegisbeszerezhetőésolvasóinkszámáratovább-
raismelegenajánlottkiadványegyben„aviláglegkisebbmagashegy-
ségének”meghódításábanúttörőszerepetjátszóevangélikusBuch holtz
famíliakrónikája.Akönyvfőszereplőiidő sebb (1643–1724)ésif jabb
(1688–1737)György, valamintutóbbitestvéröccse,Ja kab (1696–1758).
Aműbenakorszaktörténelmeáltaldetermináltkalandossorsukésszer-
teágazótudományosmunkásságukegyarántterítékrekerül.
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le haj tott fej jel
A mi nap au tó busszal utaz tam a De ák tér fe lé. Az Ok to gon meg ál ló után ki -
néz tem az ab la kon, s kö zel a Jó kai tér hez meg pil lan tot tam egy fi a tal em bert.
Tö rök ülés ben ült, ke zé be te me tett arc cal, elő re ha jol va. Két ség be esés su gár -
zott be lő le.

Sok kér dés me rült fel ben nem. Egy sze rű en csak el fá radt? Haj lék ta lan? Al -
ko hol-, drog má mo rát pi he ni ki? Csa ló dott a sze rel mé ben? Meg halt va la ki -
je? Nincs mit en nie? A kér dé sek so ra vég te len. A vá laszt nem is mer jük, bár
hoz zá ha son ló ese tek kel gyak ran ta lál koz ha tunk, még ha azok egé szen más
okok ra ve zet he tők is vissza.

To váb bi kér dé sek fo gal ma zód nak meg ben nem.
Mi ért él annyi szo mo rú em ber, fi a tal és idő sebb egy aránt? Min den ki volt

már át me ne ti leg szo mo rú éle té ben, de az ál lan dó sult szo mo rú ság már nem
ter mé sze tes. Nagy sze re pet ját szik eb ben az em be ri kap cso la tok – ba rá ti, csa -
lá di – la zu lá sa vagy tel jes hi á nya.

Hal lot tam egy idős né ni ről, aki egye dül élt. Egy nap meg halt. Négy év múl -
va de rült ki a ha lá la, nem ke res te sen ki. Ta lán a ro ko nok nem szá mít hat tak
örök ség re. Me sé nek tű nik, pe dig nem az.

Mi ért va gyunk kö zöm bö sek egy más iránt? Egye sek gát lás nél kül ki olt ják a
má sik éle tét, szin te na pi rend sze res ség gel hall juk a hí rek ben. S még bor zasz -
tóbb az, ami kor va la ki el dob ja ma gá tól az éle tet, s má so kat is er re buz dít.

Sze re tet? Las san el avult fo ga lom má vá lik, s ki ne ve tik, aki a má sik fe lé for -
dul. Újab ban min den jó tett mö gött va la mi gya nú sat sej tünk.

Egy ta ná csot tu dok ad ni mind nyá junk nak: emel jük fel a fe jün ket!
Pró bál junk sze ret ni! Tü re lem kell hoz zá s nem kis idő. De meg éri, előbb-

utóbb gyü möl csöt te rem, higgyük el!
Min de nün ket el ve szít het jük, de „aszeretetsohaelnemfogy”. (1Kor 13,8)

Csa ba Pi ros ka (Budapest)

is ten tisz te le tek a Só vár ban
A Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let a Só vár if jú sá gi kon fe ren cia-köz pont ján ke -
resz tül már tíz éve van je len Ba la ton gyö rök éle té ben. Gyer mek- és if jú sá gi
mun ka szer ve zé sén kí vül két éve fo lyik he ti rend sze res ség gel hit tan ok ta tás

ti zen négy gyer mek kel, il let ve idén már kon fir má -
ci ói óra is van négy kon fir man dus szá má ra. 

Ezen előz mé nyek után Is ten ke gyel mé ből
meg érett a hely zet ar ra, hogy ál lan dó is ten tisz -
te le ti hellyé vál junk. A ja nu ár 12-i al kal mat kö ve -
tő en ha vi két al ka lom mal tar tunk majd is ten tisz -
te le tet, ezek egyi ke re for má tus, a má si ka evan gé -
li kus lesz. 

Az el ső al ka lom mal KutiGéza keszt he lyi re -
for má tus es pe res hir de tett igét, az evan gé li kus is -

ten tisz te le te ket pe dig HonthegyiZsolt keszt he lyi lel kész tart ja majd. Is ten -
tisz te le te ink Ba la ton gyö rö kön a Só vár ban 18 óra kor kez dőd nek, eb ben a hó -
nap ban 26-án, majd feb ru ár ban 9-én és 23-án.

Mar ton Ta más intézményvezető(Balatongyörök)

„Ha a mon da ni va ló dat 
egész mon da tok ban 
és be kez dé sek ben 
kell le ír nod, 
ak kor ez 
tisz tább gon dol ko dás hoz
fog ve zet ni.
(…)
a pon to zott lis ták 
könnyen ért he tők 
az elő adó nak, 
de ne he zeb ben fog ha tók fel
a hall ga tó ság nak.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

10.40/M1
Reformátusmagazin
11.05/DunaTv
Hungarikumgála
11.10/M1
Reformátusifjúságiműsor
11.40/M1
Evangélikustemplomok
12.05/Bartókrádió
Bravissimo!
Nagy László Adrián orgonál
18.00/DunaWorld
Ökumenikusimahét
nyitóistentisztelete
(ismétlés: 23.45 / Duna World)
20.55/Bartókrádió
AHuelgasEnsemble
hangversenye
azantwerpeni
SzentPál-templomban
23.15/DunaTv
Szegénylegények
(magyarjátékfilm,1965) (87’)

HÉTFŐ

10.00/DunaTv
Istenkezében
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Vivaldi: In furore iustissimae
irae (motetta)
13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Weöres Sándor: 
A mozdulatlan folyton közeleg
16.00/DunaWorld
Reformátusifjúságiműsor
21.05/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
21.55/DunaTv
Féllélegzet
(magyardokumentumfilm)
22.25/DunaWorld
AzMRSzimfonikusokTajvanon
(koncertfilm)
23.10/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)

KEDD

12.05/Bartókrádió
ACapellaSavaria
hangversenye
Bach: 51. kantáta 
(Jauchzet Gott in allen Landen)
16.00/DunaWorld
Istenkezében
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.50/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész műsora
23.05/M1
Verssorazutcazajban
Kosztolányi Dezső: Húsvét

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Pál Sándor, a Református
Szeretetszolgálat 
kuratóriumi elnöke
15.00/DunaTv
Városrajzolatok–Budapest
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
21.05/M1
Bábel–Hesnávalavilág
Vakmerő férfiak
22.10/DunaTv
Bánkbán
(magyartévéfilm,2002) (116’)
0.45/DunaTv
Istengyertyája–
BabitsMihályemlékére
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
8.35/DunaTv
Magyarklasszikusok
újköntösben
12.00/Bartókrádió
Hangverseny-különlegességek
Schiff András Bach-estje
19.00/PaxTv
BenczúrLászló(portréfilm)
20.20/M1
Tétovafélrelépők
(franciaromantikusfilm,
2012) (85’)
21.50/DunaWorld
Neveisvan:Budapest
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
21.55/DunaTv
Pánik
(magyarjátékfilm,2008) (91’)
23.20/M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)

PÉNTEK

12.05/Bartókrádió
ADunaszimfonikuszenekar
játszik
Közreműködik: 
Pálúr János – orgona
13.25/Bartókrádió
AHuelgasEnsemble
hangversenyeazantwerpeni
SzentPál-templomban
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Kovács Mihály Misiszan
15.25/DunaTv
Szerelmem,Kanada
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
18.30/M1
Akövetkező!(kvízműsor)
20.15/M3
SzakonyiKároly:Adáshiba
(komédiakétrészben)
22.00/DunaTv
Haragbanavilággal
(amerikaijátékfilm,1955) (107’)

SZOMBAT

15.30/SzentIstvánRádió
Ökumené–Testvéregyházak
félórája(Lélekhangoló)
(szentistvanradio.hu)
17.15/Bartókrádió
WiedemannBernadetténekel
Saint-Saëns: 
Sámson és Delila – 
Delila bosszúáriája
20.00/PaxTv
AVoxNovabaptistaférfikar
hálaadókoncertje
20.20/M1
ADal
(eurovíziósdalválasztó
showműsor)
21.55/M1
Ellenállók
(amerikaifilmdráma,2008)
(131’)
23.45/DunaTv
MüpArt
Ötéves a Budapest Bár –
születésnapi koncert

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió–FM98
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.00/MezzoTv
Bach-kantáták
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítésePestszentlőrincről
Igét hirdet: Deák László lelkész
11.10/M1
Baptistaifjúságiműsor
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszó
azikladievangélikus
templomból
20.20/M1
Akirálybeszéde
(angolfilmdráma,2010) (114’)
22.20/M1
Ütközések
(amerikai–németjátékfilm,
2004) (108’)
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va sár nap (ja nu ár 19.)
Jézusígyimádkozott:„Nemaztkérem,hogyveddkiőketavilágból,hanemhogy
őrizdmegőketagonosztól.” Jn 17,15 (Jó el 4,16b; Jn 2,1–11; Róm 12,/4–8/9–16;
Zsolt 143) Né ha annyi ra, de annyi ra ele günk van min den ből, hogy leg szí ve seb -
ben el búj nánk, el vo nul nánk. A „vi lág” go nosz sá ga, igaz ság ta lan sá ga, mocs ka,
za ja, bán tá sai annyi ra fáj nak, hogy nincs ked vünk be le vet ni ma gun kat. Jé zus
is me ri ezt az énün ket is. De nem et től akar óv ni, mi kor fő pa pi imád sá gá ban
az Atyá hoz kö nyö rög ér tünk. A vi lá gon a le ges leg na gyobb ve szély a go nosz, vagyis
az a sá tá ni erő, amely el akar sza kí ta ni Is ten től már az éde ne ker ti ál la pot óta.
En nél sen ki és sem mi sem rosszabb és ve szé lye sebb! Is ten nel min dent el bí runk,
ki bí runk, örök ké élünk – ke zé ben a ha lál ban sem va gyunk egye dül. Nél kü le…?
Kér jük, Uram, so ha ne kell jen gon dol nunk sem ar ra, hogy Is ten nél kül…

Hét fő (ja nu ár 20.)
Jézusodahívtatanítványait,ésígyszólthozzájuk:„Tudjátok,hogyazok,akika
népekfejedelmeinekszámítanak,uralkodnakrajtuk,ésnagyjaikhatalmaskod-
nakrajtuk.Denemígyvanközöttetek,hanemakinaggyáakarlenniközöttetek,
azlegyenszolgátok.”Mk 10,42–43 (Ézs 42,1b; 5Móz 4,5–13; Józs 5,13–15) Száz év -
vel ez előtt, 1914-ben tört ki az el ső vi lág há bo rú. Utána már sem mi nem lett olyan,
mint az előtt volt. Majd újabb, el kép zel he tet len bor zal mak kez dőd tek – idén ho -
lo kauszt-év for du ló is van. Mély sé ges bűn bá nat tal áll junk meg Is ten előtt: kö -
zöt tünk, akik hall juk sza vát, ol vas suk igé jét, élünk a ke reszt ség ál tal ke gyel mé -
ből, vesszük az úr va cso rát, kö zöt tünk ne ez le gyen a rend! A mi „fé nyünk nek”
kell vi lá gí ta nia, hi szen nagy a sö tét ség. Eh hez vi szont mi nél kö ze lebb kell hú -
zód nunk a fény egy etet len for rá sá hoz: Jé zus hoz. Más re mé nyünk nin csen. 

kedd (ja nu ár 21.)
IstenekkoraztmondtaMózesnek:Nejöjjközelebb!Olddlesarudatalábad-
ról,mertszentföldazahely,aholállasz! 2Móz 3,5 (Zsid 4,16; Mk 2,23–28; Józs
6,1–10) Min dig vágy tam el jut ni a Szent föld re. De tu dom, hogy az iga zi utat ki -
nek-ki nek be lül kell meg ten nie, hi szen a szent föl di szent föld sem elég ön ma -
gá ban, a hi tet nem föld raj zi he lye ken kell ke res nünk. „Nejöjjközelebb!”– szól
pró fé tá já hoz Is ten. „Jöjjetekénhozzámmindnyájan,akikmegfáradtatok,ésmeg
vagytokterhelve,ésénmegnyugvástadoknektek” – hív Jé zus (Mt 11,28). A le -
he tet len így lett le het sé ges sé: a szent sé ges Is ten em ber for mát vett fel ér tünk.
E na pok ban más fe le ke ze tű test vé re ink temp lo ma i ban jár va imád juk azt, aki
meg tet te hoz zánk a leg na gyobb utat, hogy oda me hes sünk hoz zá egész kö zel.

Szer da (ja nu ár 22.)
Jézusmondta:„Nefélj,tekicsinynyáj,mertúgytetszettatiAtyátoknak,hogynek-
tekadjaazországot!”Lk 12,32 (1Sám 12,22b; Lk 16,14–17/18/; Józs 6,11–27) A go -
nosz egyik ádáz mes ter ke dé se, hogy el akar ja hi tet ni: ön ma gunk ban is elég erő -
sek, bát rak, ügye sek, na gyok va gyunk, nincs szük sé günk sen ki re, a gyen gék és
vesz te sek fut nak csak me ne dé kért Is ten hez. Óv jon min ket az Úr at tól, hogy így
gon dol kod junk! Atyánk ki csiny nyáj ként te kint ránk, akik nek azon ban drá ga és
erős pász tort adott Fi á ban. S ez a nyáj Is ten or szá gá nak örö kö se ként nem húz -
hat szét, nem ve tél ked het, nem le het gő gös. Alá zat és sze re tet, sze líd ség… Kér -
jük Jé zus tól azt az erőt, amellyel a vi lág szá má ra ta nú sá got te he tünk hi tünk ről.

Csü tör tök (ja nu ár 23.)
Országodörökkévalóország,uralkodásodnemzedékrőlnemzedékretart.Zsolt
145,13 (Ef 1,9–10; Ap Csel 15,22–31; Józs 7,1–26) „A szov jet meg szál lás el ső ide -
jé ben ide-oda he lyez ték a ha tárt, volt, hogy né hány hó na pig a te me tő sí rok kö -
zött ka nya rog va ver ték le a cö lö pö ket, s az ud va ro kon át. A pa raszt em ber ki -
lé pett a kony ha aj tón, hogy en ni ad jon ud va rán a disz nók nak, de ah hoz át kel -
lett men nie egy má sik or szág ba. Ha L.Péteréknél ki né zünk a kony ha ab la kon,
ak kor egy má sik or szág ba lá tunk.” Ilyen meg döb ben tő tör té ne te ket tér sé günk -
ben jó pá rat le het hal la ni. Örök ké va ló or szág, igaz sá gos ural ko dó, iga zi ott hon
Atyánk nál vár ránk, aki már most hív, hogy itt, föl di éle tünk ben ke res sük ná -
la a meg nyug vást és a biz ton sá got.

pén tek (ja nu ár 24.)
Újszívetadoknektek,ésújlelketadokbelétek. Ez 36,26a (Ap Csel 13,52; Jn 7,1–
13; Józs 8,1–29) Új év kez de tén so kan kez de nek „új éle tet”. Ezek a fo ga dal mak
leg több ször az egész sé ges(ebb) élet mód ra vo nat koz nak. Ar ra még csak-csak ké -
pe sek va gyunk, hogy le mond junk ká ros szen ve dé lye ink ről, le fogy junk, spor tol -
ni kezd jünk, bár ezek hez is nagy ön fe gye lem re van szük ség. De új szí vet és új
lel ket, meg tért éle tet nem tu dunk kez de ni fo ga da lom mal, sa ját erő ből. Ezt az
Is ten ad ja, a Szent lé lek vég zi ben nünk. Nem kell vár ni, ha lo gat ni, kér jük, szó -
lít suk meg Atyán kat még ma!

Szom bat (ja nu ár 25.)
Jézusígyimádkozott:„Énaztadicsőséget,amelyetnekemadtál,nekikadtam,
hogyegyeklegyenek,ahogymiegyekvagyunk:énőbennük,ésteénbennem,hogy
tökéleteseneggyélegyenek,hogyfelismerjeavilág,hogyteküldtélelengem,és
úgyszerettedőket,ahogyanengemszerettél.” Jn 17,22–23 (Ez 36,36a; 5Móz 33,1–
4/7.12–16/; Józs 8,30–35) „…lel kek se bé re / hó fe hér té pést / ten ni az Is ten / fe -
lé pár lé pést / át lép ni köz ben / ár kot, gö rön gyöt / és az Em ber nek / szór ni a gyön -
gyöt” (KárpátiTibor:Gyöngyötazembernek)Ad ni, kap ni, to vább ad ni, egy má -
sért és egy más fe lé, együtt és egy ként – ő sze ret, és mi őt sze ret jük, egy mást
sze ret ve, az Úr is ten di cső sé gé re.

g Kő há ti Do rottya

Újnap– újkegyelem

a ba kony cser nyei és a bony há di temp lom 
a ma gyar te le ví zi ó ban

Ja nu ár 19-én, va sár nap az M1-en 11.40-kor Evangélikustemplomok cím -
mel a ba kony cser nyei és a bony há di temp lom ról lát ha tunk kis fil met. Szer -
kesz tő: NagyLászló.

ima kö zös ség 
a kül misszió ügyé ért

Az egye te mes ima hét ke re té ben
ima kö zös ség re hí vunk a kül -
misszió ügyé ért. „Semmiértseag-
gódjatok,hanemimádságbanés
könyörgésbenmindenkor hála-
adássaltárjátokfelkéréseiteket
Istenelőtt…” (Fil 4,6)

Be szá mo ló az Evan gé li kus
Kül misszi ói Egye sü let (EK ME)
ak tu á lis ese mé nye i ről.

Az al ka lom idő pont ja: ja nu ár
20., hét fő, 18 óra; hely szí ne: 1085
Bu da pest, Ül lői út 24., az ut ca fe -
lőli elő adó te rem.

A kül misszió iránt fe le lős sé get
ér ző min den test vé rün ket sze re -
tet tel hív juk és vár juk.

AzEKMEvezetősége

ün ne pi ren dez vény a lep rá sok vi lág nap ján
A lep rá sok hat va na dik vi lág nap ján ün ne pi ren dez vényt tart a negy ven -
éves ma gyar Lep ra misszió ja nu ár 26-án, va sár nap 4 óra kor az új pesti
bap tis ta imaház ban (Bu da pest IV. ker., Kas sai u. 26.). A mű sor ban film -
ve tí tés mu tat ja be a 140 éves Nem zet kö zi Lep ra misszió tör té ne tét. El -
hang zik a 2013. évi be szá mo ló is. Igé vel KováchTamás pócs me gyer–
le ány fa lu si re for má tus lel ki pász tor, ze né vel az evan gé li kus Kapi csa lád
tag jai szol gál nak. (Az imaház a Kas sai és a Mun kás ott hon ut ca sar kán,
a 3-as met ró új pes ti vég ál lo má sá tól pár lé pés re, az élel mi szer-áru ház
mö gött ta lál ha tó.)

HIRDETÉSEK


