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[Lel kész:] Min den ha tó Is te nünk,
üres kéz zel ál lunk meg előt ted.
Min den, amit mar kol ni akar tunk,
ki hul lik ke zünk ből. Min dent, amit
biz to san ma gun ké nak ér zünk, csak
egy pil la na tig fog ha tunk. Még is
há lá san és fél ve tart juk ke zünk ben
mind azt, amit ránk bíz tál, és ne -
künk ad tál. Min dent, ami tö ré -
keny, ami sé rül het, ami el vesz het,
de ne künk olyan fon tos. 

[Lek tor:] Így visszük eléd egy há -
za dat, ahol a bi zony ta lan vi lág ban
a biz to sat sze ret nénk lát ni, és olyan
sok szor kép te le nek va gyunk kéz -
ben tar ta ni bár mit is. Erőnk, fan -
tá zi ánk és sze re te tünk ha tá rá nál
mu tass új utat. Egye dül ben ned bí -
zunk, Urunk. Ké rünk té ged…

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

[Lek tor:] Így visszük eléd a te -
rem tett vi lá got, kö zös jö vőn ket.
Min den, amit ural munk alatt érez -
tünk – föld, le ve gő, víz –, ke zünk
nyo má tól szen ved. Tégy min ket
esz kö ze id dé és ker ted mun ká sa i vá.
Adj, Urunk, az al ko tók nak ih le tet,
min den ki nek, aki nek újat kell for -
mál nia, va ló di öt le tet, hogy szebb,
jobb és iga zabb vi lág ban él hes -
sünk itt, ha zánk ban és az egész föl -
dön. En gedd, hogy ke ze mun ká já -
ban örö möt ta lál has son min den
em ber. Egye dül ben ned bí zunk,
Urunk. Ké rünk té ged…

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

[Lek tor:] Így visszük eléd cél ja -
in kat. Szent ke zed mu tas son utat
szá munk ra, hogy ne ked tet sző
dön té se ket hoz zunk éle tünk ben,
kö zös sé ge ink ben, az egész vi lág ban.
Adj ér tel met min den élet nek. Ne
en gedd, hogy bár ki is fe les le ges nek
érez ze ma gát. Le gyél min den ki vel
a leg ki sebb től a leg idő seb big. Min -
den ki vel, aki egye dül van, és úgy ér -
zi, ő sen ki nek nem szá mít. Tégy
min ket em be re id dé, hogy fe lé jük
for dul va tár sa ik le gyünk. Egye dül
ben ned bí zunk, Urunk. Ké rünk
té ged…

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

[Lek tor:] Így visszük eléd leg szo -
ro sabb kap cso la ta in kat: a csa lá -
do kat, pá ro kat, ba rá to kat. Ke zün -
ket a sze re tet esz kö zé vé tedd a fáj -
da lom esz kö ze he lyett. Ne en gedd,
hogy em ber em ber re ke zet emel jen.
Légy min den ott hon ban, hogy bé -
ke le gyen. Légy min den gyü le ke zet -
ben, hogy bé ke le gyen. Légy min -
den vá ros ban és fa lu ban, hogy bé -
ke le gyen. Légy min den or szág ban
és az egész vi lá gon, hogy bé ke le -
gyen. Egye dül ben ned bí zunk,
Urunk. Ké rünk té ged…

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

[Lel kész:] Urunk, kö szön jük,
hogy te a mély ből is fel emelsz, az
utol só hoz is oda mész, a ki re kesz -
tet tet is át ka ro lod. Tégy min ket ke -
zed dé, amely át ka rol, si mo gat és bé -
két te remt ke gyel med ál tal. Hall gass
meg min ket, ké rünk! 

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
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A val lás sza bad ság nap ját ün ne pel ték
Tor dán és Ko lozs vá ron

Az is ten tisz te let részt ve vő it – a be teg sé -
ge mi att tá vol  ma radt Gáncs Pé ter evan -
gé li kus el nök-püs pök he lyett – Cse -
lovsz ky Fe renc De ák té ri lel kész kö -
szön töt te. Ez után Fischl Vil mos evan gé -
li kus lel kész, az ima he tet – a Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci á val együtt -
mű kö dés ben – szer ve ző Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(ME ÖT) fő tit ká ra is mer tet te az idei
ima hét kü lön le ges sé gét: hogy tud ni il lik
a föld só ja és a vi lág vi lá gos sá ga bib li ai
igék köz pon ti gon do lat ként és szim bó -
lum ként je len nek meg.

A be ve ze tő li tur gia szol gá la tá ban
Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus met ro po -
li ta mon dott imád sá got a Szent lé le -
kért, majd Fa bi ny Ta más ve ze tett ki en -
gesz te lő imád sá got. Ez után kö vet kez tek
a Szent írás ból vett rész le tek: a 145. zsol -
tárt Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök,
a ME ÖT el nö ke ol vas ta fel. Pé ter el ső le -

ve lé ből (2,9–10) Cser nák Ist ván me to -
dis ta szu per in ten dens, Má té evan gé li -
u má ból (5,1–16) pe dig Kha led A. Lász -
ló me to dis ta szu per in ten dens-je lölt ol -
va sott fel rész le tet. 

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) ren dez vé -
nyén Er dő Pé ter úgy fo gal ma zott: „Ne -
künk, ke resz té nyek nek kö zö sen is ta nú -
sá got kell ten ni Krisz tus ról. […] A vi lág -
nak szük sé ge van ar ra, hogy egyek
le gyünk. Így akar Is ten ál ta lunk kö nyö -
rül ni a vi lá gon.” A bí bo ros a fel ol va sott
evan gé li umi mon da tot – „Ti vagy tok a
föld só ja” – és az ima hét egyik jel ké pé ül
is vá lasz tott só szim bo li ká ját ma gya -
ráz va el mond ta: Jé zus hall ga tó i nak szá -
má ra a só a böl cses ség jel ké pe volt. A só,
mint a böl cses ség jel ké pe, ar ra utal,
hogy Jé zus a sa ját ta nít vá nya i nak meg -
ad ta a ta ní tást, és ez a leg na gyobb böl cses -
ség. Ez iga zít ja el az em bert az élet ben: só -

ként kell je len len ni a vi lág ban és se gí te -
ni, hogy Jé zus „min den kit el iga zí tó böl -
cses sé ge el jus son az em be rek hez”, és
„ízt, ér tel met ad jon min den ki éle té nek”.

Er dő Pé ter ki tért ar ra is, hogy a só nak
van egy má sik, na gyon erő tel jes je len -
té se: az a sze re pe, hogy meg óvjon a rom -
lás tól. Jé zus ko rá ban ugyan is só val kon -
zer vál ták az élel mi sze re ket, a só te hát a
rot ha dás tól, a pusz tu lás tól óvott. Jé zus
mon da ta – „Ti vagy tok a föld só ja” – azt
je len ti, hogy „Krisz tus ta nít vá nya i nak
kell len ni ük azok nak, akik ked vé ért Is -
ten meg ke gyel mez a vi lág nak, akik
meg óv ják a vi lá got at tól, hogy Is ten sze -

mé ben ha szon ta lan nak tűn jék”. Ez a
mon dat ugyan ak kor „fe le lős sé get is je -
lent” – fi gyel mez te tett a bí bo ros. „Olyan
éle tet kell él nünk, hogy raj tunk is mer -
je fel Is ten a vi lág ban je len lé vő Krisz tust,
és ezért sze re tet tel néz zen a vi lág ra, és
meg ke gyel mez zen neki. Ne künk ma -
gunk nak nem sza bad kri ti kát la nul a vi -
lág hoz ha so nul nunk, ha nem Krisz tus -
hoz kell egy re job ban ha son lí ta nunk,
hogy mi ad has suk meg – az ő ere jé ből
– azt, ami a vi lá got meg őr zi a pusz tu lás -
tól, és meg tart ja az üd vös ség fe lé ve ze -
tő úton” – fo gal ma zott Er dő Pé ter. 

Bo gár di Sza bó Ist ván ar ról be szélt: a
vi lág nyo mo rú sá gai el rej tik elő lünk a te -
rem tés „cso dá la tos di cső sé gét”. Az el múlt
hó na pok, évek ese mé nyei ta nács ta lan -
ná, véd te len né tesz nek, és oly kor meg -
ren dí tik szi lárd bel ső hi tün ket is. „A ke -
resz tyé nek ül dö zé se szer te a vi lá gon két -
sé ge ket tá maszt ma gunk ban, imá ink
hat ha tós sá gá ban”, és a mai nyu gat-eu -
ró pai ci vi li zá ció „gú nyos ci niz mu sa” so -
ka kat ön fel adás ra csá bít. De Pé ter apos -
tol sza vai – „ti azon ban vá lasz tott nem -
zetség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet
vagy tok” – „nagy és erős buz dí tást je len -
te nek”, hogy „le gyünk bi zony ság te vői,
hir de tői, evan gé lis tái az Is ten és az is te -
ni ir gal mas ság nagy dol ga i nak” – fo gal -
ma zott a re for má tus püs pök.

Az uni tá ri us egy ház zsi na ta 2002-
ben nyil vá ní tot ta ja nu ár 13-át, az 1568-
as tor dai or szág gyű lés év for du ló ját
egy há zi ün nep pé. A re for má ció egyik
leg if jabb egy há zá nak meg ala ku lá sa
az 1568. ja nu ár 6–13. kö zött tar tott tor -
dai or szág gyű lés val lás ügyi ha tá ro za -
tá nak kö szön he tő, az er dé lyi ren dek –
ma gya rok, szé ke lyek és szá szok – ek -
kor ik tat ták tör vény be a sza bad val lás -
gya kor la tot.

Idén a ja nu ár 13-i dél előt ti ün ne pi is -
ten tisz te le tet a tor dai uni tá ri us temp -
lom ban Soly mo si Al pár csík sze re dai lel -

kész tar tot ta. Ezt kö ve tő en Bá lint Ben -
czé di Fe renc püs pök kö szön töt te az
egy be gyűl te ket, majd fel ol vas ták a
val lás sza bad ság tör vé nyét, amely a
ka to li kus, a re for má tus, az evan gé li kus
és az uni tá ri us val lás ra vo nat ko zott.

„Ahol sza bad ság van, ott em be rek
le he tünk, ahol em be rek le he tünk, ott
test vé rek va gyunk, ahol test vé ri ség
van, ott van jö vő, ott le het él ni em ber -
hez mél tó, tel jes éle tet. Büsz kén em lé -
kez zünk a múlt ra, hogy le gyen, le hes -
sen jö vőnk” – mond ta kö szön tő jé ben
dr. Ha fen scher Ká roly. „A re for má ció

kez de te öt száz éves ju bi le u má nak elő -
ké szí té se ke re té ben azon fá ra do zom,
hogy ezt a je len tős év for du lót úgy él -
jük meg, hogy a re for má ció egy ko ri
ese mé nye, az az óta el telt fél év ez red fo -
lya ma ta ne el vá lasszon, ha nem össze -
kös sön min ket. Hi dat épí tünk em be -
rek, kö zös sé gek, fe le ke ze tek, egy há zak
kö zött. S e híd sze rep nem egy ön kén -
tes vál la lás, ha nem az evan gé li um ból
ta nult tü re lem” – tet te hoz zá be szé dé -
ben a mi nisz te ri biz tos.

Az ün ne pi be szé dek után a ho mo -
ród szent pá li Pál ffy Ákos da lár da mű -
so ra kö vet ke zett, majd Jó zsa La jos
tor dai lel kész sza va i val zá rult a dél előt ti
prog ram.

A meg em lé ke zés dél után a ko -
lozs vá ri uni tá ri us temp lom ban foly -
ta tó dott, ahol Tö rök Ist ván nak, a

Há rom szék–Fel ső fe hé ri Uni tá ri us
Egy ház kör es pe re sé nek ve ze té sé vel
tar tot tak is ten tisz te le tet. Rácz Nor bert
ko lozs vár-bel vá ro si lel kész kö szön tő -
je után Job bágy Jú lia se géd lel kész
ol vas ta fel az 1568. évi tor dai or -
szág gyű lés val lás ügyi ha tá ro za tát.
Bá lint Ben czé di Fe renc püs pök, il let -
ve Ha fen scher Ká roly mi nisz te ri biz -
tos be szé dét kö ve tő en a Con cor dia
vo nós né gyes ját szott. 

A rö vid kon cert után Bren dus Ré ka,
a Mi nisz ter el nök ség nem zet po li ti kai
kap cso lat tar tá si fő osz tá lya er dé lyi és
csán gó osz tá lyá nak ve ze tő je, Mi le La -
jos, Ma gyar or szág ko lozs vá ri fő kon zul -
ja és Hor váth An na, Ko lozs vár al pol -
gár mes te re, va la mint a test vér fe le ke -
ze tek kép vi se lői tar tot tak be szé det.

f For rás: Re for macio2017.hu

A Ma gyar Uni tá ri us Egy ház ja nu ár 13-án a val lás sza bad ság nap ját ün ne pel -
te Er dély ben. A Tor dán és Ko lozs vá ron zaj lott egész na pos prog ram dísz -
ven dé ge ként dr.HafenscherKároly, a ma gyar kor mány ál tal lét re ho zott Re -
for má ció Em lék bi zott ság mun ká ját se gí tő mi nisz te ri biz tos tar tott kö szön -
tő be szé det.

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia és a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa ja nu ár 17–24. kö zött új ra ima he tet hir de tett a Krisz tus-
hí vők egy sé gé ért. Az öku me ni kus ima hét idei bib li ai mot tó ja Pé ter el ső le ve -
lé ben ta lál ha tó: „Arrahívattunk,hogyazÚrnagytetteithirdessük!” (1Pt 2,9)
A Ma gyar or szá gon je len lé vő ke resz tény egy há zak kép vi se le té ben meg je lent szol -
gá lat te vők ja nu ár 17-én es te kö zö sen vo nul tak be a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ba. ErdőPéter ró mai ka to li kus bí bo ros érsek egy égő gyer tyát, Bogárdi
SzabóIstván re for má tus püs pök egy Bib li át, FabinyTamás evan gé li kus püs -
pök pe dig egy tál sót vitt az ol tár mel let ti kisasz tal hoz mint Is ten igé jé nek jel -
ké pe it. Az ima hét anya gát ez út tal a lett or szá gi ke resz té nyek dol goz ták ki, az
ő ké ré sük alap ján lett az ima hét idei jel ké pe a Bib lia, a gyer tya és a só. 

Bu da pes ten a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban tar tott is ten tisz te let tel kez dő dött…

Visszapillantás az ökumenikus imahétre

Folytatás a 2. oldalon f
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A deb re ce ni Nagy temp lom ban Fa bi ny Ta más ige hir de tői szol gá la tá val, a bu da pes ti Avi lai Nagy Szent Te réz-temp lom ban
ke resz tény–zsi dó ima órá val zá rult az ima hét. (Ké pün kön: Frö lich Ró bert or szá gos fő rab bi és Er dő Pé ter bí bo ros ér sek.)

F
o

tó
: 

g
a

la
m

b
o

s
 á

d
á

m

F
o

tó
: 

b
a

r
c

z
a

 j
á

n
o

s



2. l Evangélikus Élet 2016. január 31. l KRÓNIK A

Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke az al kal mon, kö -
szönt ve a ven dé ge ket, az egy há zak sze -
re pé ről el mond ta, hogy – a mot tó hoz al -
kal maz kod va – sze ret né nek fon tos ele -
mei len ni a tár sa da lom nak. A ta lál ko -
zó nem a lát vá nyos ság ra tö rek szik, a
hang súly azon van, hogy az egy ház
részt ve gyen a tár sa da lom éle té ben, és vá -
la szo kat ad jon a fel me rü lő kér dé sek re.

Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, az evan -
gé li kus egy ház or szá gos iro dá ja öku me -
ni kus és kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je is -
mer tet te a ke resz tény ta lál ko zók tör té -
ne tét. 1992-ban Gör litz ben a né met, a
cseh és a len gyel evan gé li kus egy ház rész -
vé te lé vel ren dez ték az el ső ilyen össze -
jö ve telt. Az el telt évek alatt szá mos más
nem zet, il let ve fe le ke zet is csat la ko zott
a fesz ti vál hoz, a leg utób bit a len gyel or -
szá gi Wrocław ban ren dez ték 2014-ben.

Az idei al ka lom prog ram ját An tal Bá -
lint fő szer ve ző is mer tet te. Ki tért ar ra,
hogy bár alap ve tő en evan gé li kus, pro -
tes táns ta lál ko zó ról van szó, az öku me -
né szel le mé ben még is sze ret né nek más
egy há zak hoz tar to zó kat is meg hív ni. A
fő elő adók kö zött em lí tet te Ba log Zol tánt,
az em be ri erő for rá sok mi nisz te rét, va -
la mint Hein rich Be dford-Strohm ba jor
evan gé li kus püs pö köt és Pál „Fe ri” atyát
is. A prog ra mok kö zött lesz püs pö ki fó -

rum, le ve tí tik a Lu ther-rajz film már
el ké szült epi zód ja it, és ke resz tény
könnyű ze nei, il let ve kó rus kon cer te ket
is kí nál nak a részt ve vők nek.

Az if jú sá gi prog ra mo kat Né meth Kit ti
is mer tet te. El mond ta, hogy bár a ta lál -
ko zó az idő sebb ge ne rá ci ó nak szól, a há -
rom-négy ezer részt ve vő kö zött mint egy
öt száz fi a tal ra szá mí ta nak. Szá muk ra in -
kább sport- és ze nei, va la mint misszi ói
prog ra mo kat szer vez nek.

Dr. Fischl Vil mos, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak fő -
tit ká ra az al ka lom öku me ni kus vol tát
dom bo rí tot ta ki hoz zá szó lá sá ban. Az
öku me ni kus ta nács szék há za a köz -
pon ti hely szí nül szol gá ló Tüs ke csar -
nok mel lett a ta lál ko zó egyik fon tos szín -
te re ként funk ci o nál majd.

Dr. Pán gyánsz ky Ág nes, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem egye te mi lel -
ké sze, a nyi tó és zá ró is ten tisz te let fő szer -
ve ző je el mond ta: fon tos nak tart ja, hogy
a ta lál ko zó ról ha za té rők vá laszt kap ja -
nak a ben nük fel me rü lő kér dé sek re, le -
gyen mit ha za vin ni ük az al kal mak ról,
ezért az is ten tisz te le tek li tur gi á já nak
ki dol go zá sát, az ige hir de tők ki vá lasz tá -
sát is en nek je gyé ben vég zik.

A saj tó tá jé koz ta tó vé gén le ve tí tet -
ték a ta lál ko zó rek lám film je it.

g HOR VÁTH-BOL LA ZSU ZSAN NA

f Folytatás az 1. oldalról
Az ige hir de té sek után Papp Já nos bap -
tis ta egy ház el nök kö nyör gött azért,
hogy a Krisz tus-hí vők só vá és vi lá gos -
ság gá tud ja nak len ni, majd Lack ner Pál
nyu gal ma zott tá bo ri püs pök ve ze té sé -
vel a re mény ség imái kö vet kez tek,
hogy Krisz tus ban eggyé tud nak len ni
a ben ne hí vők. Ez után a Mi atyán kot
mond ták el kö zö sen az egy be gyűl tek

Ka lo ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri us
ve ze té sé vel.

Az is ten tisz te let ál dá sok kal ért vé -
get: Frank He ge dűs ang li kán es pe res,
Ka lo ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri us,
a ME ÖT al el nö ke és Gre ger sen-La bos -
sa György evan gé li kus lel kész, a jo han -
ni ta lo vag rend káp lán ja osz tott ál -
dást, majd a két ige hir de tő, Bo gár di
Sza bó Ist ván püs pök és Er dő Pé ter bí -
bo ros tet te ugyan ezt.

Az is ten tisz te let vé gén a hí vek a li -
tur gi á ban sze re pet ka pott nagy égő
gyer tyá ról meg gyújt hat ták sa ját gyer -
tyá i kat. A ki já rat nál a he lyi gyü le ke zet
tag jai ke nyér da ra bo kat osz tot tak a tá -
vo zók nak. Az al kal mon részt ve vők
ado má nya ik kal a Kár pát al ján és a
Kár pá to kon túl élő ke resz té nye ket se -
gít het ték. 

Az ese mé nyen je len volt Solt ész
Mik lós egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil tár -
sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál lam -
tit kár, va la mint az ál la mi és köz élet
több je les kép vi se lő je. Egy há zunk ré -
szé ről D. dr. Har ma ti Bé la és D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott püs pök mel lett je -

len volt töb bek kö zött Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő és Krá mer György
or szá gos iro da igaz ga tó is. Az is ten tisz -
te le ten részt vett to váb bá Szvaj t osz lav
Bu lah or to dox di a kó nus, Ma gyar Má -
ri us or to dox es pe res, Vo isz lav Ga lity
or to dox püs pö ki hely nök és Jan csev
Tan cso or to dox pro to i e rej is.

Az ima hét meg nyi tó ján ze nei szol -
gá la tot vég zett a Lu the rá nia ének- és
ze ne kar dr. Kamp Sa la mon kar nagy
irá nyí tá sá val, va la mint Fin ta Ger gely
or go na mű vész, kán tor.

Az öku me ni kus ima he tet 1908 óta
ren de zik meg, azon elő ször csak az
ang li kán és a ka to li kus egy ház tag jai
vet tek részt, és ki zá ró lag az egye sült ál -
la mok be li Gray moor ban tar tot ták
meg. Ma már szer te a vi lá gon és Ma -
gyar or szág szin te min den te le pü lé sén
öku me ni kus kö zös ség ben tar ta nak is -
ten tisz te le te ket, és imád koz nak a
Krisz tus ban hí vők egy sé gé ért az ima -
hét ide jén a kü lön bö ző fe le ke ze tű
gyü le ke ze tek.

g HOR VÁTH-BOL LA ZSU ZSAN NA
For rás: Evangélikus.hu

Evan gé li kus–ka to li kus
pár be széd-do ku men tum
je lent meg A szem ben ál lás tól
a kö zös sé gig cím mel

Az ima he tet nyi tó is ten tisz te let előtt a
De ák té ri gim ná zi um dísz ter me adott
ott hont A szem ben ál lás tól a kö zös sé -
gig cí mű kö tet be mu ta tó já nak. Az
egy be gyűl te ket Fa bi ny Ta más püs -
pök, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá gá -
nak el nö ke kö szön töt te, majd le ve tí -
tet ték azt az 1999-ben ké szí tett fil met,
ame lyet a Du na Te le ví zió for ga tott a
meg iga zu lás ról szó ló kö zös nyi lat ko -
zat ün ne pé lyes alá írá sa kor. En nek az
ál lás fog la lás nak le het foly ta tá sa a Lu -
ther Ki adó gon do zá sá ban most el ké -
szült újabb do ku men tum.

Er dő Pé ter bí bo ros, esz ter gom–bu -
da pes ti ér sek a kö tet be mu ta tó ján
hang sú lyoz ta: a könyv ta nú sá got tesz
ar ról a fo lya mat ról, amely meg in dult
az evan gé li kus és a ka to li kus egy ház
kö zött, és im már ko moly ered mé -
nye ket tud fel mu tat ni. A bí bo ros ki -
emel te: nem elég egy más meg is me ré -
sé re, az egy ség re is tö re ked ni kell, hi -
szen ezt a fel ada tot „ma gá tól Krisz tus -
tól kap tuk”.

A do ku men tum ma gyar for dí tá sá -
hoz írt elő sza vá ban a bí bo ros úgy fo -
gal maz: „Ami lyen gyor san vég be me -
het a kap cso la tok meg szű né se, oly
ki tar tó mun kát je lent a ki en gesz te lő -
dés elő moz dí tá sa Krisz tus egy és
egyet len egy há zá ban.”

„Az el múlt öt év szá zad egy há zi
tör té nel mé nek meg is me ré se egy út -
tal fel té te le is az őszin te kap cso la tok -
nak és a test vé rek kö zöt ti pár be széd -
nek” – tet te hoz zá Er dő Pé ter.

Fa bi ny Ta más püs pök kö szön tő jé -
ben ki emel te: re mé nyei sze rint a re -

for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló ja 2017. ok tó ber 31-én csak a
kez de te lesz egy fo lya mat nak. Foly -
tat ni kell azt a pár be szé det, ame lyet
öt ven év vel ez előtt kez dett el a Va ti -
kán és a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
– nyo ma té ko sí tot ta.

Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke, aki
szin tén elő szót fű zött a kö tet hez,
nagy elő re lé pés nek ne vez te, hogy „a
fe lek ké szek kri ti ku san és ön kri ti ku -
san át te kin te ni a re for má ció ese mé -
nye it és ben ne Lu ther Már ton mű kö -
dé sét”. Az őszin te dia ló gus mind két
egy ház tag ja it ar ra ösz tön zi, hogy
gon dol ják vé gig, és ahol szük sé ges,
vizs gál ják fe lül az egy más ról ki ala kí -
tott ké pet és a má sik hoz va ló vi szo -
nyu lá su kat – ír ta. Erény ként emel te
ki, hogy a do ku men tum meg fo gal ma -
zói „nem éb resz te nek ha mis il lú zi ó -
kat, nem biz tat nak az zal, hogy a
meg kez dett kö zös út könnyű és gyors
lesz, ugyan ak kor bát ran ta nús kod nak
ar ról, hogy ez az út jár ha tó”.

Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem pro fesszo ra, a

kö tet egyik lek to ra (képünkön balra)
a be mu ta tón mél tat ta, hogy az utób -
bi öt ven év az egy há zak kö zöt ti pár -
be széd je gyé ben telt el. Úgy vél te, az
el múlt öt száz év tör té ne tét ka to li kus
és evan gé li kus szem pont ból is be mu -
ta tó kö tet „nagy elő re lé pés és pél da -
adás a ke resz tény egy ség út ján”, hi -
szen bát ran szem be néz az egy há zak
kö zöt ti meg osz tott ság gal, és le he -
tő vé te szi, hogy „le gyen bá tor sá -
gunk ki mon da ni és be val la ni az egy -
ség el len el kö ve tett bű nö ket”.

Reuss And rás, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem pro fes sor eme -
ri tu sa, a kö tet má sik lek to ra azt
emel te ki, hogy a könyv ben az evan -
gé li ku sok és ka to li ku sok együtt
mond ják el mind két ol dal ví vó dá sa -
it. Rá mu ta tott: az ilyen kö zös do ku -
men tu mok csak ak kor ké szül het -
nek el, ha hall gat nak azok ról a kér -
dé sek ről, ame lyek nek ki be szé lé sé re
még nincs le he tő ség, ame lyek ben
nincs tel jes egyet ér tés. „E tény fö lött
nem sza bad át sik la nunk, ugyan ak kor
nem sza bad ku darc ként sem fel fog -
nunk.” g

Tájékoztató a kö zép-eu ró pai
ke resz tény ta lál ko zó ról 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lesz a há zi gaz dá ja a „Tivagytokaföld
sója” mot tó jú kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko zó nak, ame lyet jú li us 7–10.
kö zött tar ta nak Bu da pes ten. A Foldsojatalalkozo.hu hi va ta los hon la pon már
el is in dult a re giszt rá ció. A szer ve zők ja nu ár 15-én elő ze tes saj tó tá jé koz ta -
tót tar tot tak a ha zai mé di u mok kép vi se lő i nek.

Szé kes fe hér vá ron Sze me rei
Já nos püs pök pré di kált
az ima hét nyi tó al kal mán

Az öku me ni kus ima hét el ső nap ján,
ja nu ár 17-én, va sár nap a szé kes fe -
hér vá ri ró mai ka to li kus ba zi li ká ban
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let püs pö ke hir det te Is ten igé jét.
A nyi tó is ten tisz te let há zi gaz dá ja
Spá nyi An tal ró mai ka to li kus me -
gyés püs pök volt. A li tur gi á ban
részt vet tek a he lyi re for má tus és
bap tis ta kö zös sé gek ve ze tői is, va -
la mint – evan gé li kus rész ről – Ben -
c ze And rás püs pök he lyet tes és Fe -
hér Ká roly nyu gal ma zott lel kész.

„Ne ma rad jon a kő a sír nál” –
hang zott a nap té má ja. Sze me rei
Já nos en nek kap csán hang sú lyoz -
ta: az egy há zak leg fon to sabb kö -
zös örök sé ge Jé zus hús vé ti győ zel -
me. „Az egy ház éle te in nen in dul.
Mind annyi an úgy te kin tünk Jé -
zus ra, mint a leg fon to sabb ka pasz -
ko dó ra, amit Is ten adott ne künk”
– fo gal ma zott a püs pök. – „Ar ra
hí vat tunk, hogy az Úr nagy tet te it
hir des sük!” (1Pt 2,9)

Ja nu ár 17–24. között min den es -
te 18 órai kez det tel tar tottak kö zös
is ten tisz te le tet Szé kes fe hér vá ron
a he lyi egy há zak lel ki pász to rai a
Krisz tus-hí vők egy sé gé ért a vá ros
temp lo ma i ban, il le tő leg a bap -
tis ták ima há zá ban. 

A más ke resz tény egy há zak tag ja i val
szem be ni „nem evan gé li u mi” ma ga -
tar tá sért kért bo csá na tot Fe renc pá pa
ja nu ár 25-én a ke resz tény egy ség nek
szen telt ima hét utol só moz zanataként
a ró mai vá ros fa la kon kí vü li Szent
Pál-ba zi li ká ban tar tott imán.

Fe renc pá pa ki je len tet te: „Min de -
nek előtt bo csá na tot ké rünk meg osz -
tott sá gunk bű né ért, amely nyílt seb
Krisz tus tes tén. Ró ma püs pö ke ként
és a ka to li kus egy ház pász to ra ként
ir gal mas sá gért és meg bo csá tá sért
kö nyör gök a nem az evan gé li u mi ta -
ní tást kö ve tő ma ga tar tá sért, ame lyet
a ka to li ku sok ta nú sí tot tak más egy -
há zak ke resz té nye i vel szem ben. Ez -

zel egy idő ben fel szó lí tok min den
ka to li kus fi vért és nő vért, hogy bo -
csás sák meg, ha ma vagy a múlt ban
sér tést szen ved tek el más ke resz té -
nyek től. Nem tö röl het jük ki, ami tör -
tént, de nem akar juk meg en ged ni,
hogy a múlt bű ne i nek ter he to vább
tor zít sa kap cso la ta in kat.”

A ka to li kus egy ház fő egy ér tel mű -
en a más ke resz tény egy há zak kal va -
ló múlt bé li meg osz tott ság ra utalt, va -
la mint az egy há zak ból va ló ki zá rá sok -
ra, köl csö nös ül dö zé sek re. A Szent Pál-
ba zi li ká ban tar tott hétfő es ti ima (ves -
pe rás) Szent Pál meg té ré sé nek ün ne -
pé re esett, és a Vatikánban ez zár ta a
ke resz tény egy ség ima he tét. g MTI
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Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök, a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) al el -
nö ke sze rint Fe renc pá pa svéd or szá gi lá -
to ga tá sa meg ha tá roz hat ja és az öku -
me né fe lé te re li a re for má ció em lék évét.

A Va ti kán és az LVSZ ja nu ár 25-én dél -
ben je len tet te be, hogy Fe renc pá pa ok -
tó ber 31-én, a re for má ció em lék nap ján
a svéd or szá gi Lund vá ro sá ba lá to gat, ahol
kö zös is ten tisz te le ten vesz részt a vi lág -
szö vet ség el nö ké vel, Mu nib A. Yo u nan je -
ru zsá le mi püs pök kel, il let ve a szer ve zet
al el nö ke i vel.

Fa bi ny Ta más szim bo li kus nak ne vez -
te, hogy a pá pa ép pen Lund ba lá to gat, ab -
ba a vá ros ba, ahol 1947-ben meg ala kult
az LVSZ. A vá ros szé kes egy há za rá adá -
sul öt száz évig ka to li kus volt, öt száz éve
pe dig evan gé li kus, így min den képp al -
kal mas hely szín a kö zös imád ko zás ra. Az
LVSZ-al el nök szólt ar ról is, a szer ve zet
kez det től fog va azt vall ja, hogy csak az
le het evan gé li kus, aki öku me ni kus.

Fe renc pá pa meg hí vá sa nem előz -
mény nél kü li, hi szen öt ven év vel ez előtt,
a má so dik va ti ká ni zsi nat tal egy idő ben
in dult el a ró mai ka to li ku sok és az evan -
gé li ku sok kö zött az in téz mé nye sí tett
pár be széd. Ek kor tól – hat éves cik lu -
sok ra – ve gyes bi zott sá gok jöt tek lét re,
ame lyek kü lön bö ző té má kat vi tat tak
meg, ezek kö zött volt a ke reszt ség, a pa -

pi hi va tás vagy pél dá ul az úr va cso ra kér -
dé se. Öt ven éve gya kor la ti lag meg sza kí -
tás nél kül fo lyik te hát igen ma gas szin -
tű teo ló gi ai pár be széd. Fa bi ny Ta más
hoz zá tet te: e pár be széd igen je len tős
ál lo má sa volt, ami kor 1999. ok tó ber 31-
én a két egy ház kép vi se lői Augs burg ban
alá ír ták a kö zös nyi lat ko za tot a meg iga -
zu lás kér dé sé ről. Ez zel a do ku men tum -
mal vissza von ták egy más köl csö nös, 16.
szá za di ki át ko zá sát.

Az evan gé li kus püs pök utalt ar ra,
hogy ja nu ár 17-én mu tat ták be ma gya -
rul A szem ben ál lás tól a kö zös sé gig cím -
mel a két egy ház kö ze le dé sé nek leg fon -
to sabb ál lo má sa it be mu ta tó kö te tet. A fo -
lya mat nak pe dig nincs vé ge: „A táv la ti cél
min den kép pen az úr va cso rai kö zös ség
meg va ló su lá sa.” Az evan gé li kus püs pök
meg je gyez te, hogy bár mind ka to li kus,
mind pro tes táns rész ről le het nek majd
en nek el len zői, ő még is úgy gon dol ja,
hogy a 21. szá zad ban csak öku me ni ku -
san sza bad gon dol kod ni és cse le ked ni.

„Sze mé lyes vá gyam, hogy meg va ló -
sul jon az úr va cso rai kö zös ség. Ez az a cél,
ame lyet csak úgy le het el ér ni, ha né há -
nyan meg fo gal maz zuk mint vá gyat. Az -
tán majd csak fel zár kó zik a vágy hoz a
teo ló gu sok egyez te tő mun ká ja is” – fo -
gal ma zott Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök. g MTI

A pá palá to ga tá s meg ha tá roz hat ja
a re for má ció em lék évét

Fe renc pá pa bo csá na tot kért…
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JankovicsMarcell előadása.a budavári evangélikus szabadegyetem
következő alkalmát február 1-jén, hétfőn 19 órai kezdettel tartjuk a bécsi
kapu téri evangélikus templom kápolnájában (1014 budapest, táncsics
mihály u. 28.). dr. Fabiny tamás püspök áhítata után jankovics marcell
kultúrtörténész tart előadást A felvidéki szárnyas oltárok címmel. a belépés
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Anyugdíjaslelkészcsaládok kö vet ke ző össze jö ve te le a de ák té ri gyü le -
ke zet 7-es ter mé ben lesz feb ru ár 4-én, csü tör tö kön fél 10-kor. sze re tet tel vár -
juk az érin tet te ket.

Asztalibeszélgetés a mű vé szet ről a lud wig mú ze um ban. az asz ta li be szél -
ge té sek Kul tu rá lis ala pít vány és a lud wig mú ze um tisz te let tel meg hív ja a
Zá borsz ky Gá bor ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó dis pu tá ra. idő pont: 2016. feb ru -
ár 11. (csü tör tök), 18 óra. Hely szín: lud wig mú ze um, mű vé sze tek Pa lo tá ja, 1095
bu da pest, Ko mor mar cell u. 1. be szél ge tő tár sak: Do náth Lász ló evan gé li kus
lel kész, Rad nó ti Sán dor esz té ta és zá borsz ky gá bor kép ző mű vész; mo de rá -
tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. té ma: be szél ge tés a mű vé szet -
ről. a ki ál lí tás ra szó ló be lé pő meg vál tá sá val a be szél ge té sen va ló rész vé tel
in gye nes.

Felhívásaz evan gé li kus gyü le ke ze tek kó ru sa i nak or szá gos ta lál ko zó já ra. a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló ja tisz te le té re egy há zunk 2017. má -
jus 13–14-re, a can ta te va sár nap ját meg elő ző szom bat ra és va sár nap ra or szá -
gos kó rus ta lál ko zót szer vez. Ezt meg elő ző en 2016-ban egy ház ke rü le ti kó rus -
ta lál ko zó kat ren de zünk, ame lyek re az adott egy ház ke rü let va la mennyi gyü -
le ke ze ti ének ka rát sze re tet tel vár juk. a ke rü le ti ta lál ko zó kon ki vá lasz tan dó há -
rom-há rom ének kar kap majd meg hí vást a két na pos or szá gos ta lál ko zó ra. 

az egy ház ke rü le ti ta lál ko zók meg szer ve zé se ke rü le ti fel adat. az ét ke zés
biz to sí tá sá hoz ké rünk sze mé lyen ként 1500 fo rin tot. az uta zás költ sé ge it a
ke rü le tek biz to sít ják. a hely szí nek ről még nincs vég le ges dön tés. a 2017. évi
or szá gos kó rus ta lál ko zó ra meg hí vott ének ka rok költ sé ge it az or szá gos egy -
ház vi se li.

ter mé sze te sen öröm mel lá tunk min den evan gé li kus kó rust az or szá gos
ta lál ko zón – sa ját költ ség re –, ame lyek a kö zös kó rus mű vek meg szó lal ta tá -
sá ban szí ve sen részt vesz nek.

az ese mény so ro zat rész le te i ről igyek szünk fo lya ma to san tá jé koz tat ni gyü -
le ke ze te in ket és az ének ka ro kat. ér dek lőd ni je len leg Ken deh Gusz táv nál, a
ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Egy ház ze nei bi zott sá gá nak el nö ké nél le -
het (te le fon: 20/770-3741).

Erős vár a mi is te nünk! Az egy ház ze nei bi zott ság

tanítóiállás.a Pod ma nicz ky já nos Evan gé li kus ál ta lá nos is ko la 2016. szep -
tem ber 1-jei be lé pés sel ta ní tói ál lást hir det. je lent kez ni le het az is ko -
la@pod ma nicz ky-evan ge li kus.hu e-mail-cí men. az is ko la cí me: 1173 bu da -
pest, Fe ri he gyi út 115.

AzEvangélikushittudományiEgyetemfel vé telt hir det a 2016/17-es tan év re.
Kép zé se ink:
• teo ló gia (teo ló gus-lel kész) osz tat lan mes ter kép zés, 12 fél év – lel kész kép zés.
• Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zés, 6 fél év – gyü le ke ze ti, óvo -
dai, ál ta lá nos is ko lai hit ok ta tás ra fel ké szí tő kép zés.
• Hit ta nár-ne ve lő ta nár – El tE-n vá laszt ha tó köz is me re ti (böl csé szet, ter mé -
szet tu do mány, in for ma ti ka) ta nár szak kal pár ban osz tat lan mes ter kép zés,
10–11 fél év – két sza kos mes ter ta nár kép zés. a hit ta nár szak mel lé vá laszt ha -
tó sza kok: an gol nyelv és kul tú ra ta ná ra, ének-ze ne ta nár, fran cia nyelv és
kul tú ra ta ná ra, la tin nyelv és kul tú ra ta ná ra, ma gyar ta nár, né met és nem ze -
ti sé gi né met nyelv és kul tú ra ta ná ra, né met nyelv és kul tú ra ta ná ra, tör té -
ne lem és ál lam pol gá ri is me re tek ta ná ra, in for ma ti ka ta nár, bio ló gia ta nár, fi -
zi ka ta nár, föld rajz ta nár, ké mia ta nár, ma te ma ti ka ta nár, ter mé szet is me ret-kör -
nye zet tan ta nár.
• Kán tor alap kép zés, 6 fél év – kán to ri és if jú sá gi ze nei szol gá lat ra fel ké szí -
tő kép zés.
• Hit ta nár-ne ve lő ta nár mes ter kép zés, elő kép zett ség től füg gő en 2–3–4
fél év: hit tan ok ta tá sá ra, va la mint ne ve lő ta ná ri ál lás ra jo go sí tó kép zés.
• teo ló gia mes ter kép zés, 4 fél év – a teo ló gia tu do má nya iránt ér dek lő dő ci -
vi lek nek. vá laszt ha tó spe ci a li zá ci ók: bib li kum, szo ci ál eti ka.
Jelentkezésihatáridő:2016.február15.
a fel vé te li je lent ke zés sel kap cso lat ban to váb bi in for má ci ók ol vas ha tók

hon la pun kon: http://te ol.lu the ran.hu/in dex.php/hu/fel ve te l izok nek
a fel vé te li vel kap cso la tos kér dé se ket sze re tet tel vár juk a ta nul ma nyi.

te ol@lu the ran.hu e-mail-cím re.

Fogadóórámatmin den hó nap el ső hét fő jén tar tom. min den kit sze re tet tel
vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a dé li Egy ház ke rü let szék há zá ban (1088
bu da pest, Pus kin u. 12.).

ra dos né lEn gyEl an na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

templomok,templomtornyok fel újí tása, villámvédelem kiépítése. több mint
30 év referenciával. bede lászló, 06-30/943-5089.

hiRdEtésEk

Ve csés alap ve tő en sváb ka to li kus te le -
pü lés, a vá ros ban négy ka to li kus temp -
lom is van. Ugyan ak kor há rom pro tes -
táns gyü le ke zet – re for má tus, evan gé -
li kus és bap tis ta – is él itt. Az evan gé -
li kus temp lom Ve csés leg szebb ut cá já -
ban, az Er kel ut ca ele jén, vé dett gesz -
te nye fa sor ár nyé ká ban hú zó dik meg. 

A gyü le ke zet hez tar to zó má sik két
vá ros ban, Gyá lon és Ül lőn ki sebb -
ség ben, szór vány hely zet ben él nek az
evan gé li ku sok. A kö zös ség kis lét szá -
mú, vi szont ba rát sá gos, nyi tott, sze re -
tet tel jes, egy más hoz ra gasz ko dó, egy -
mást szá mon tar tó, hit ből élő em be rek -
ből áll. 

A ve csé si evan gé li kus gyü le ke zet
még csak ki lenc ven há rom éves, de a
tör té ne lem ese mé nyei úgy hoz ták,
hogy már há rom szor épí tett temp lo -
mot. Az 1932-ben épí tett el sőt a né me -
tek 1944-ben fel rob ban tot ták. Utá na
Svájc ból ér ke zett fa anyag ból ba rakk -
temp lom épült. Az újabb kő temp lom
meg épí té sé re 1971-ben ke rült sor. 

Cso dá lat ra mél tó az elő dök ki tar tá -
sa, amellyel új ra és új ra ne ki lát tak,
hogy le győz ve sok aka dályt, lel ki ott -
hont épít se nek ma guk nak Ve csé sen.

Sok se gít sé get is kap tak, hogy meg va -
ló sít has sák ál mu kat. 

A gyü le ke zet eb ben az év ben temp -
lom bő ví tés be kezd. Ré gi ál ma a kö zös -
ség tag ja i nak, hogy kis temp lo mu kat
szo ci á lis he lyi sé gek kel bő vít sék, mi vel
te len te nagy gon dot okoz, hogy a kö -
zös sé gi tér ben se mel lék he lyi ség, se
kony ha nin csen. El kép ze lé sük sze rint
új is ten tisz te le ti résszel bő vül ne a lel -
ki ott hon, és a je len le gi épü let rész ből
ala kí ta nák ki gyü le ke ze ti ter me i ket és
a szo ci á lis he lyi sé ge ket. Er re a cél ra se -
gít sé get kap a kö zös ség az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má tól, ugyan -
ak kor ez az összeg csak egy kis há nya -

da an nak, amnnyi ből a ter vek meg va -
ló sít ha tók, ezért nagy se gít ség szá -
muk ra bár mi lyen anya gi hoz zá já ru lás. 

Az új temp lom rész alap kő le té te lét
áp ri lis 3-ára ter ve zik, a dél előtt 10 óra -
kor kez dő dő ün ne pé lyes is ten tisz te le -
ten dr. Fa bi ny Ta más püs pök szol gál
majd. 

A gyü le ke zet ben szá mos hét kö zi
kis cso port van: ba ba-ma ma kör, if jú -
sá gi, fel nőtt-bib lia óra. A ta nyá zós
cso port ban csa lá dok gyűl nek össze
ha vi rend sze res ség gel úgy, hogy sa ját
ott ho nuk ba fo gad ják be a gyü le ke zet
tag ja it. Mű kö dik könnyű ze nei ének -
kar, a Ve cser nye kó rus, mel let te pe dig
ha vonta a csa lá di gi tá ros is ten tisz te -
le ten szol gál egy ko moly ze nei együt -
tes és az if jú ság ze ne ka ra is. A gyü le -
ke ze ti ta gok sze ret nek ki rán dul ni,
ba rát koz ni, nyi tot tak min den kez de -
mé nye zés re. 

A gyü le ke zet két meg ha tá ro zó lel -
ké sze Marschal kó Gyu la és Re zessy
Mik lós volt. Je len leg – nyol ca dik éve –
Hei ne mann Il di kó szol gál Ve csé sen. 

A gyü le ke zet hon lap ja: Ve cses.lu the -
ran.hu, és meg ta lál ha tó a kö zös ség a
Fa ce boo kon is. 

Fa bi ny Ta más be ve ze tő jé ben előbb
Bródy Sán dor 20. szá zad ele jén rög zí -
tett hang ját, majd pe dig Mar tin Lu ther
King hí res, Wa shing ton ban el mon dott,
az „I ha ve a dream…” („Van egy ál -
mom…”) szó for du lat tal el hí re sült be -
szé dé nek egy rész le tét ját szot ta le az
egy be gyűl tek nek. Ez zel il luszt rál ta,
hogy „a szó el száll” mi nő sí tés ma
már ko ránt sem áll ja meg a he lyét, hi -
szen King sod ró len dü le tű, re to ri kai

bra vúr nak te kint he tő be szé de a mai
na pig ele ven szö veg és hang, ma is ép -
pen olyan el söp rő erő vel hat hall ga tói -
ra, mint 1963-ban.

A püs pök ar ra in tet te a lel ké sze ket,
min dig tart sák szem előtt, hogy a
köz ve tí tett is ten tisz te le te ken két gyü -
le ke zet hez be szél nek: az egyik ott ül
előt tük a pad so rok ban, a má sik pe dig
a ve vő ké szü lé kek előtt. S azon is ér de -
mes el gon dol kod ni – tet te hoz zá –,

hány évig kel le ne pré di kál ni ah hoz,
hogy annyi em ber hez el jut tas sák Is ten
igé jét, mint ahá nyan egy-egy ilyen
al ka lom mal szer te az or szág ban vagy
akár a nagy vi lág ban hall gat ják, né zik
az is ten tisz te let köz ve tí té sét.

A meg be szé lé sen meg hí vott ven dég -
ként vett részt Ex ter de Ti bor, az In fo -
Rá dió mű sor ve ze tő je, aki több év ti ze -
des te le ví zi ós és rá di ós ta pasz ta la ta
alap ján lát ta el gya kor la ti ta ná csok kal

a lel ké sze ket. Be szélt a fel ké szü lés nek
és a jegy zet ké szí té sé nek a fon tos sá gá -
ról, va la mint ar ról, hogy a szol gá ló lel -
ké szek min dig igye kez ze nek ön ma gu -
kat ad ni, ne vál toz tas sa nak szo ká sos be -
széd stí lu su kon, hang ere jü kön, mert
ily mó don min den kép pen mes ter kélt
ha tást kel te nek. Sok egyéb mel lett azt
ta ná csol ta, hogy a köz ve tí té sek elő ké -
szí té se so rán a lel ké szek ad ja nak meg
min den se gít sé get a ka me rá kat, mik -

ro fo no kat be sze re lő, be ál lí tó tech ni ku -
sok nak, az adá sok ren de ző it pe dig
lás sák el mi nél több, a li tur gi á ra és a he -
lyi sa já tos sá gok ra vo nat ko zó, re le váns
in for má ci ó val, ez zel is se gít ve mun ká -
ju kat s a kö zös cél el éré sét, vagy is a ma -
gas szín vo na lú pro duk ció lét re ho zá sát.

A ven dég sza va it Nagy Lász ló, az
evan gé li kus egy ház rá di ós és te le ví zi -
ós is ten tisz te le te i nek köz ve tí té se i ben
év ti ze dek óta köz re mű kö dő kol lé -
gánk egé szí tet te ki prak ti kus, az adá -
sok le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó ta ná -
csok kal. Egy há zunk saj tó bi zott sá gá nak
el nö ke, a ki vá ló rá di ós ri por ter, mű sor -
ve ze tő, No votny Zol tán ugyan csak
hasz nos ta ná csok kal szol gált a lel ké -
szek nek, akik min den ap ró rész let re ki -

ter je dő kér dé sek kel „bom báz ták” a
mé dia szak em be re ket.

Az evan gé li kus saj tó ban – a meg -
újult Evan gé li kus Élet ha sáb ja in és az
Evan gé li kus.hu hon la pon – ed di gi
szo ká sun kat meg tart va idén is idő ben
hírt adunk a köz ve tí ten dő is ten tisz te -
le tek idő pont ja i ról, be mu tat juk az
érin tett gyü le ke ze te ket és a szol gá ló lel -
ké sze ket.

g IL LISZ L. LÁSZ Ló

Is ten tisz te let-köz ve tí tés a Ma gyar Rá di ó ban

Be mu tat ko zik a Ve csé si
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evangélikusistentisztelet
aMagyarRádióban

ja nu ár 31-én, hat -
va nad va sár nap ján
10.04-től is ten tisz -
te le tet köz ve tít a
Kos suth rá dió a ve -
csé si evan gé li kus

temp lom ból. igét hir det Hei ne -
mann il di kó lel kész.

Egy szer re két gyü le ke zet hez be szél ni
Gyors tal pa ló kom mu ni ká ci ós tré nin gen lát ta ven dé gül FabinyTamás,mé -
dia mun ká ért fe le lős püs pö künk azo kat a lel ké sze ket, akik idén rá di ó ban, il -
let ve te le ví zi ó ban köz ve tí tett is ten tisz te le tet tar ta nak. A köz mé dia min den
év ben le he tő sé get te remt ar ra, hogy egy há zunk egy-egy je les na pon így is
meg mu tat has sa ma gát, s kö zös ér de künk, hogy eze ken az al kal ma kon a le -
he tő leg jobb, de min den kor va lós ar cun kat mu tas suk meg a nagy vi lág nak.

G YÁ S Z  J E  L E N  T É S
A gyá szo ló csa lád tu dat ja, hogy Szi ta Ist ván evan gé li kus lel kész és fes tő -
mű vész ja nu ár 19-én el hunyt. Sze re tett ha lot tunk tól feb ru ár 13-án dél előtt
11 óra kor bú csú zunk a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
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Új nap – új kegyelem
Va sár nap (ja nu ár 31.)
Pál ír ja: Nem a ma gam hasz nát ke re sem, ha nem a töb bi e két, hogy üd vö zül je nek.
1Kor 10,33 (Jer 6,13–14; Lk 8,4–8[9–15]; Zsid 4,12–13; Zsolt 128) Ha szon. E szó
hal la tán min den ki nek va la me lyik bank ka ma ta, va la mi lyen be fek te tés si ke res -
sé ge jut az eszé be. Mind ezek azon ban ha mis hasz nok. Ma, hat va nad va sár nap -
ján, a böj ti idő szak hoz, majd nagy pén tek hez kö ze led ve Pál sza vai ar ra em lé -
kez tet nek ben nün ket, hogy az iga zi ha szon az üd vö zü lés, ame lyért Krisz tus Jé -
zus a ke resz ten nagy árat fi ze tett. Ezt a hírt sze ret te vol na Pál ül döz te tést, nél -
kü lö zést is vál lal va min den ki hez, így hoz zánk is el jut tat ni. Hoz zád el ju tott? „Kér -
lek, ha lá lod ára / Raj tam ne vesszen kár ba!” (EÉ 203,1)

Hét fő (feb ru ár 1.)
Pál ír ja: Ép pen ezért meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el kezd te ben ne tek a
jó mun kát, el vég zi Krisz tus Jé zus nap já ra. Fil 1,6 (5Móz 9,26; 5Móz 32,44–47; 2Tim
2,1–13) Is ten sze re te té vel, igé jé vel ma ga mu tat ja meg mind egyé ni, mind gyü -
le ke ze ti éle tünk nek az irá nyát. Ez azon ban csak a kez det, nem ül he tünk öl be
tett kéz zel. Ere jé hez mér ten ki nek-ki nek a ma ga mód ján min den hol meg kell
áll nia a he lyét, akár az evan gé li um to vább adá sá ról, akár fe le ba rát já nak meg se -
gí té sé ről van szó, egé szen Krisz tus Jé zus vissza té ré sé ig. Hisszük, Is ten se gít sé -
günk re lesz eb ben. „Gyor san fo lyó idő met / Az Úr nem ad ta hi á ba, / De azért,
hogy erő met / Szán jam oda jó mun ká ra.” (EÉ 450,1)

Kedd (feb ru ár 2.)
Az Úr sze me az iga za kon van, és fü le az ő kö nyör gé sük re fi gyel, az Úr ar ca pe -
dig a go noszt cse lek vők el len for dul. 1Pt 3,12 (Zsolt 76,9–10; Ez 33,30–35; 2Tim
2,14–26) Jó ér zés tud ni, hogy Is ten min dig fi gyel a ben ne hí vők re, tisz tá ban van
tes ti-lel ki ví vó dá sa ik kal, de gyak ran el fe led ke zünk er ről. A ju hok ösz tö nö sen
pász to ruk hoz si et nek, ha jön a ra ga do zó, ben nünk ugyan ak kor nem min dig mű -
kö dik ez az ösz tön. De Is ten, an nak el le né re, hogy azt is tud ja: „Hi tem pe dig,
mint a vál to zó hold, / Ha mar el fogy, töl te alig hogy volt” (EÉ 383,3), vár en gem.
Meg újult hit tel for dul junk min dig hoz zá küz del me ink kel. Ő se gí te ni fog. „Ve -
lem ván do rol uta mon Jé zus, / Gond és fé le lem el nem ér.” (EÉ 459,1)

Szer da (feb ru ár 3.)
Ha az Is ten ve lünk, ki le het el le nünk? Róm 8,31b (Ézs 14,27; Lk 6,43–49; 2Tim
3,1–9) Hány szor han goz ha tott el so kak nak szá já ból ez az ige az év szá za dok so -
rán, akár tör té nel mi sors for du lók nál, ami kor ve szély be ke rült egy kö zös ség jó
szán dé kú ügye, akár egyes em be rek konflik tu sa i nál, be teg ség ben, ki lá tás ta lan -
nak tű nő jö vő mi att! Éle tünk so rán ma is szám ta lan ve szély nek és kí sér tés nek
va gyunk ki té ve, azon ban az el hí vot tak bíz hat nak az ér tünk va ló Is ten ben, mert
„sem mi sem vá laszt hat el min ket az Is ten sze re te té től” (Róm 8,39). „Ki dol gát mind
az Úr ra hagy ja, / És ben ne bí zik szün te len, / Azt ő meg őr zi és meg tart ja / Sok
föl di baj ban, ín ség ben.” (EÉ 331,1)

Csü tör tök (feb ru ár 4.)
Ki ne fél ne té ged, Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve det, hi szen egye dül te vagy
szent: mert a né pek el jön nek mind, és le bo rul nak előt ted, mert nyil ván va ló vá let -
tek igaz sá gos íté le te id. Jel 15,4 (Zsolt 145,17; 1Thessz 1,2–10; 2Tim 3,10–17) A föl -
dön nem tör té nik sem mi a min den ha tó Is ten tud ta nél kül. Az ószö vet ség ben
ha rag ja nem más, mint ne ve lő sze re te té nek meg nyil vá nu lá sa. Mi, Is ten nek Krisz -
tus ál tal meg vál tott né pe vi szont meg ta pasz tal tuk Is ten ígé re té nek meg va ló su -
lá sát, ke gyel mét, igaz sá gos sá gát is. Ez a fel is me rés ar ra kell hogy in dít son ben -
nün ket, hogy né pé vel együtt, őt di csér ve, szí vünk ben há la adás sal bo rul junk le
előt te. „A menny Urá nak tisz te let, / Di cső ség, há la zeng jen.” (EÉ 43,1)

Pén tek (feb ru ár 5.)
És tör tént, ami kor Jé zus asz tal nál ült a ház ban, hogy sok vám sze dő és bű nös jött, és
oda te le pe dett Jé zus hoz és az ő ta nít vá nya i hoz. Mt 9,10 (2Krón 19,7; 2Tim 3,10–17; 2Tim
4,1–8) Kik te le ped tek asz ta lá hoz? A „vám sze dő” kor rupt szak ma volt, a „bű nö sök”
le het tek há zas ság tö rők, rab lók, gyil ko sok is. Nagy lé pés volt az éle tük ben, hogy ke -
res ték Jé zust, hogy meg akar tak vál toz ni. És aho gyan Jé zus ké sőbb, a ke resz ten meg -
bo csá tott a la tor nak, úgy ezek nek az em be rek nek is meg bo csá tott, meg ad va ne kik
az új ra kez dés le he tő sé gét. A mi bű ne ink tűn het nek bár mi lyen ki csi nek is, ugyan -
úgy bű nö sök va gyunk, és Jé zus ben nün ket is vár asz ta lá hoz. Él jünk ez zel a le he -
tő ség gel. „Mély sé ges mély ből ki ál tunk / Hoz zád, ir gal mas Is ten.” (EÉ 402,1)

Szom bat (feb ru ár 6.)
Az Úr meg ad ja majd ne ked, hogy min dent meg érts. 2Tim 2,7 (1Krón 28,20; Mt 13,31–
35; 2Tim 4,9–22) Egy két lép csős fo lya mat má so dik lép cső jé ről szól itt Pál. Mi az el -
ső lép cső? Ez a szán dék, hogy ke res sem Is tent, aki hez a Szent írás, írás ma gya rá za -
tok ol va sá sa, az is ten tisz te le te ken, bib lia órá kon, evan ge li zá ci ó kon, áhí ta to kon stb.
va ló rész vé tel ve zet het. Mind eze ket ki egé szí ti a gon dol ko dás és az imád ság. Ezek -
re szük ség van. De a vég ső be lá tást, meg ér tést Is ten ad ja. Ez a má so dik lép cső, amely -
ről Pál itt ol va sott igénk ben biz to sít ja Ti mó te ust. „Az igaz is ten fé lők nek / Ő meg -
je len ti ma gát, / És az őben ne hí vők nek / Örök tör vé nyét, tit kát.” (EÉ 321,4)
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Itt van a far sang idő sza ka, ami kor sor -
ra ér kez nek a meg hí vók az ál ar cos mu -
lat sá gok ra. Ér de kes meg fi gyel ni, mi -
lyen lel ke se dés sel ké szí tik a gye re kek jel -
me ze i ket, rej tik el ar cu kat egy más elől. 

Va ló ban kü lön le ges do log az ál arc. Le -
he tő sé get ad az el tű nés re, el rej tő zés re,
egy faj ta bú jócs ká ra a tár sak elől. Is ten mai
igénk ben ar ra szó lít fel min ket, hogy ke -
res sük őt, mert meg ta lál ha tó, fel is mer he -
tő, kö zel van hoz zánk. Sok szor él jük át
még is, hogy nem ért jük Is ten aka ra tát, a
ne künk szánt utat. El in du lunk va la mer -
re, azt vél jük, hogy ál dá sa kí sér, sze re te -
te ve lünk van, az tán egy szer csak el tű nik
az út, ma gunk ra ma ra dunk, rá jö vünk,
hogy fél re ér tet tük őt, nincs ve lünk, sa ját
kí ván sá gunk ból, vá gya ink ból épült az út,
és a pró bák, ne héz sé gek ide jén ki de rült:
nem te her bí ró. A mi gon do la ta ink és út -
ja ink még sem egyez nek Is ten aka ra tá val,
ő el rej tő zött, mi el té ved tünk. 

„Bú jócs ká zik ve lünk az Is ten, / min -
den hol van és se hol sin csen. // A temp -
lom ban, os tya-alak ban / úgy lát ha tó,
hogy lát ha tat lan. // Bol dog, aki is mer te,
lát ta, / de ki nem lát ta, jobb ba rát ja” –
mond ja Lack fi Já nos Bú jócs ka cí mű
ver sé ben. 

Igen, az Ézsa i ás nál ol va sott ige is ar -
ról szól, hogy Is ten nem ad ja ma gát ke -
zünk be. Ke res sük őt, és nem ta lál juk.
Hív juk, és nem vá la szol. Ez azon ban sok -
szor fáj dal ma san érint min ket. Nem

ért jük, mi ért te szi ezt ve lünk, hol van, ki -
cso da ő. Is ten ál ar cai a be teg ség, szen ve -
dés, ha lál – mond ja Lu ther –, mert
ezek az ese mé nyek ar ra kész tet nek ben -
nün ket, hogy vá gyód junk utá na, ke res -
sük őt, még ha ed dig nem is volt fon tos
szá munk ra a ve le va ló kap cso lat. 

„Vedd le az ál ar cot! Vál lald ma gad!” –
hang zik a fel szó lí tás a far san gi mu lat sá -
go kon éj fél kö rül. Igaz, tar tós kap cso lat -
ba csak az zal az em ber rel lép he tünk, aki
nem ala kos ko dik, őszin te, és va ló ban kí -
ván csi ar ra, kik va gyunk. Per sze ez min -
dig két ol da lú do log. A köl csö nös le lep -
le ző dés jó al ka lom ar ra, hogy át él jük: a
má sik el fo gad hi bá ink kal együtt. Új
kap cso lat szü let het az egy más ra fi gye lés -
ben. 

Jé zus ban, a test té lett Igé ben Is ten is
meg szó lal, és le ve ti ál ar cát, azt az ál ar -
cot, amely sok szor hi deg nek és tá vo li nak
mu tat ja őt. Krisz tus ban, de csak is őben -
ne Is ten fe lénk for dí tott ar cát lát hat juk
meg, amely csu pa sze re tet és meg bo csá -
tás. Gyen géd oda for du lás ez az el eset tek -
hez, bű nö sök höz, ki ta szí tot tak hoz, el ta -
po sot tak hoz. 

Leg in kább az ige hir de tés ben vá lik
egé szen sze mé lyes sé, ne künk szó ló vá Is -
ten se gít sé ge. A szent sé gek ben, az úr va -
cso rá ban, a ke nyér ben és a bor ban va -
ló sá go san je len van ő. Meg fog ha tó vá vá -
lik, sőt be fo gad ha tó vá, ha za vi he tő vé.
A tá vo li ért he tet len ből és fel fog ha tat lan -
ból így lesz a ve lünk lé vő Is ten, a Sza ba -
dí tó. Aki va ló ban min den hol van, meg -
szó lít ha tó, és vár ja imád sá ga in kat.

A be fo ga dott szó éle tet fa kaszt. A köl -
tő ugyan ak kor na gyon szé pen fo gal maz -
za meg azt, ami ről már Lu ther Már ton
is be szélt: hogy Is ten, bár el rej tőz kö dő,
még is egé szen kö zel jön hoz zánk igé jé -
ben. Ézsa i ás is er re ta nít min ket ma. 

A ne künk szó ló ige olyan, mint az eső
és a hó: meg ön tö zi és ter mő vé te szi a föl -
det. A be fo ga dott szó, amely hez hit tár -
sul, éle tet fa kaszt ben nünk. Míg az ál ta -
lunk jó nak gon dolt utak gyak ran a
pusz tu lás ba ve zet nek, és ra gyo gó nak
tű nő gon do lat szik rá ink nem me le gí te -
nek, ha nem fel per zse lik má sok éle tét, ad -
dig Is ten út jai és gon do la tai éle tet és új
kez de tet hoz nak a rá fi gye lő re. 

Az úr va cso ra pe dig új kö zös sé get
te remt Krisz tus sal és test vé re ink kel.
Mu tat ja, nem va gyunk egye dül. Egy
test tag ja i ként se gí tő tár sak vesz nek kö -
rül. Az Is ten elől me ne kü lő em ber át éli,
hogy a tá vo li nak, ért he tet len nek, annyi -
ra más nak tű nő Úr „lo hol, messzebb a
csil la gok nál, / ám ha meg for dulsz, már is
ott áll” (Lack fi Já nos idé zett ver se). 

Ez a meg for du lás a meg té rés, a vá lasz
Is ten ben nün ket hí vó, élet vál toz ta tó
sza vá ra. Ezt vár ja tő lünk ma is.

g GERŐ FI NÉ DR. BRE BOVSZ Ky ÉVA

Imád koz zunk! Urunk, te Jé zus ban le lep -
lez ted irán tunk va ló sze re te ted igaz mély -
sé gét. Add, hogy mi se rej te ges sük to vább
is ten ke re ső vá gyun kat. Utat té vesz tet tünk:
hi ány zol éle tünk ből, gon do la ta ink ból.
Légy úti tár sunk, aján dé kozz meg min ket
ma gad dal igéd ben min den nap! Ámen.

A VASÁRNAP IGÉJE

„Ma, ha az ő sza vát hall já tok, ne ke mé nyít sé tek meg a szí -
ve te ket…” (Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi Is ten igé jé -
nek sor sá ról ta ní ta nak, s fel szó lí ta nak, hogy böjt fe lé in dul va,
igaz meg té rés ál tal jus sunk el a lel ki sü ket ség ből az ige meg -
hal lá sá ra. Se xa gesi ma: hat va nad ün ne pén kér jük, ex sur ge Do -
mi ne (ser kenj fel, Uram! – lásd Zsolt 44,24). „Ki ál tok a ma -
gas sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min den kor.” (GyLK 712) Az
Úr „Is ten sok szor és sok fé le kép pen szólt az atyák hoz a pró -
fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők ben pe dig az ő Fia ál tal szólt
hoz zánk”. (Zsid 1,1.2; LK) Aki ma gá ra vet te vét kes adós sá gunk
ter hét, hogy a bűn töb bé ne ural kod jék raj tunk. Jé zus Urunk -
nak a mag ve tő mun ká já ról mon dott pél dá za tá ban „a mag az
Is ten igé je”, de nem az ő aka ra ta a hi tet len ség és a kár ho zat (lásd
12. v.). „A jó föld be esett mag: ezek pe dig azok, akik igaz és jó
szív vel hall gat ják az igét, meg is tart ják, és ter mést hoz nak áll -
ha ta tos ság gal.” Ők fo lya ma to san gyü möl csöt te rem nek, ki tar -
ta nak s meg ma rad nak a hit ben, ne héz sé gek s ve szé lyek el le -
né re is! Is ten or szá gá nak tit ka: Jé zus ban el kez dő dött az ő ural -
ma, ezért „aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Lk 8,11.15.8). „Egy -
sze rű en csak hall gasd, amit Is ten Fia mond, az igét, s an nál ma -
radj. Atyánk azt ígér te, hogy aki a Fi út hall gat ja, an nak Szent -
lel ket ád. Aki pe dig meg vi lá go sít és fel ger jeszt, hogy tisz tán meg -
ért sük Is ten igé jét. Új já szül jó tet szé sé ből. Ma is!” (Lu ther) Hit -
tel hall gas suk, s ne ke mény szív vel (lásd Zsolt 95,7–8). „Mert
Is ten igé je élő és ha tó, éle sebb min den két élű kard nál, mély re ha -
tol, az el me és a lé lek, az ízü le tek és a ve lők szét vá lá sá ig, és meg -
íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it.” (Zsid 4,12) S éne ke vé gén
Mó zes így fi gyel mez tet: „Szív lel jé tek meg mind azo kat az igé -
ket, ame lyek kel ma in te lek ti te ket […]. Mert […] ez je len ti szá -
mo tok ra az éle tet.” (5Móz 32,46.47) A vá lasz tott nép hall gat ja
ugyan a pró fé ta be szé dét, „de nem asze rint él nek. De ha majd
be tel je se dik…” (Ez 33,32.33). Urunk ta nít ja: ami lyen a fa,
olyan a gyü möl cse. „Mert ami vel csor dul tig van a szív, azt szól -
ja a száj. […] Meg mu ta tom nek tek […], aki hoz zám jön, hall -
ja be szé de i met, és cse lek szi azo kat. Ha son ló ah hoz a ház épí tő
em ber hez, aki mély re ásott, és a kő szik lá ra ala po zott…” (Lk
6,45.47.48) So lus Ch ris tus: Egye dül Krisz tus éle tünk kő szik la
alap ja! S Pál há lát ad a gyü le ke zet pél dás hi té ért, mert a „sok
zak la tás el le né re a Szent lé lek örö mé vel fo gad tá tok be az igét […],
hogy az élő és igaz Is ten nek szol gál ja tok, és vár já tok a menny -
ből Jé zust…” (1Thessz 1,6.9.10). S ő Krisz tus min den kö ve tő -
jét a szent ira tok hoz és az apos to li ta ní tás hoz va ló hű ség re szó -
lít ja fel, mert az Írá sok „bölccsé te het nek té ged az üd vös ség re a
Krisz tus Jé zus ba ve tett hit ál tal. A tel jes Írás Is ten től ih le tett, és
hasz nos a ta ní tás ra, a fed dés re…” (2Tim 3,15–16). Jé zus több
pél dá zat ban szólt a mennyek or szá gá ról: így a ki csiny mus tár -
mag ról s a ko vász ról is, be tel je sít ve a pró fé ci át (lásd Zsolt 78,2–
4): „Pél dá za tok ra nyi tom meg szá mat, a vi lág kez de te óta rej -
tett dol go kat je len tek ki.” (Mt 13,35) „Van örök kin csünk […].
// E kin cset: szent igé det.” (EÉ 286) g GA RAI AND RÁS

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz: „Íme, fel me gyünk Je ru zsá lem -
be, és be tel je se dik mind az, amit a pró fé ták az Em ber fi á ról meg -
ír tak.” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi is te ni böl cses -
ség ké ré sé re bá to rí ta nak, hogy a lel ki vak ság ból el jus sunk Is -
ten mű ve i nek lá tá sá ra (lásd Jak 1,5–6). „Ál dott le gyen az Úr
ne ve örök kön örök ké, mert övé a böl cses ség és az erő.” (Dán
2,20; LK) S Dá vid dal kér het jük: Es to mi hi: „Légy erős kő szik -
lám…” (Zsolt 31,3) „Ke zed re bí zom lel ke met, te vál tasz meg
en gem, Uram, hű sé ges Is ten” (GyLK 691,6) – imád koz ta Jé -
zus a ke resz ten. Quin qu a gesi ma: öt ve ned ün ne pén Urunk elő -
ször szólt nyíl tan ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról ta nít vá nya i nak.
És kö ve té sé re hív ta a so ka sá got a kes keny úton: „Ha va la ki én -
utá nam akar jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye fel a ke reszt jét,
és kö ves sen en gem! Mert aki meg akar ja men te ni az éle tét, az
el vesz ti azt, aki pe dig el vesz ti az éle tét énér tem és az evan gé -
li u mért, meg men ti azt.” (Mk 8,34–35) „A ke reszt di cső sé gét a
szí ved ben kell érez ned! Hogy há lát tudj ad ni Is ten nek a szen -
ve dé sért, mint aki ör ven dez ve kész ke reszt re, ha lál ra. Ez a ke -
reszt meg szen tel te té se” – ír ja Lu ther. S Pál pe dig a leg ki vá lóbb
utat mu tat ja meg szá munk ra is Urunk kö ve té sé hez, mert Jé -
zus a mi utunk (lásd Jn 14,6) s sor sunk! „Most azért meg ma -
rad a hit, a re mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö zül pe dig a leg -
na gyobb a sze re tet.” (1Kor 13,13) A hit lá tás sá lesz, a re mény va -
ló ság gá, ám de a sze re tet örök, „mert Is ten sze re tet” (1Jn 4,8).
Jé zus üzent He ró des nek: „…úton kell len nem, mert nem vesz -
het el pró fé ta Je ru zsá le men kí vül.” S íté le tet mon dott a vá ros
fe lett: „…hány szor akar tam össze gyűj te ni gyer me ke i det […],
de nem akar tá tok! Íme, el ha gyot tá lesz a ti há za tok.” (Lk 13,33–
35) Hús ha gyó ked den Jé zus így ta nít a böjt ről: „Kí ván hat já -
tok-e a nász nép től, hogy böj töl jön, amíg ve lük van a vő le gény?
De jön nek majd na pok, ami kor…” (Lk 5,34–35) Ham va zó szer -
dán kez dő dik a va sár na pok nél kül nagy szom ba tig tar tó
negy ven na pos böjt. Jé zus ta ná csa: „…böj tö lé se det ne az em -
be rek lás sák, ha nem Atyád, aki rejt ve van; […] meg ju tal maz
té ged.” A böjt le het az iga zi kincs ke re sés kü lön le ges ide je. „Mert
ahol a te kin csed van, ott lesz a te szí ved is.” (Mt 6,18 és 21)
A Krisz tus ban el rej tett éle tű ke resz tyé nek már le vet kőz ték
„a ré gi em bert cse le ke de te i vel együtt, és fel öl töz té tek az új em -
bert, aki Te rem tő jé nek kép má sá ra ál lan dó an meg újul, hogy…”
(Kol 3,9–10). Ez Pál sze mé lyes val lo má sa bel ső em be ré nek har -
cá ról a ben ne la kó bűn nel: „Én nyo mo rult em ber! Ki cso da sza -
ba dít meg eb ből a ha lál ra ítélt test ből? Há la le gyen Is ten nek a
mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal!” (Róm 7,24–25a) Ő a sza ba dí -
tó Úr! A böjt ka pu já ban Bél sacc ar ko ránt sem böj tös la ko má -
já nak a ké pe tá rul elénk, ahol is ten ká rom lás és bál vány imá -
dás folyt. De Dá ni el el mond ta a „me né me né te kél, ú-par szín”
fel irat ér tel mét: „Szám ba vet te Is ten ki rály sá go dat, és vé get vet
an nak. […] meg mért té ged mér le gen, és könnyű nek ta lált. …fel -
osz tot ta ki rály sá go dat…” (Dán 5,25–28) Kér het jük: „Igaz sá god
mér le gé re / Hull jon Jé zus drá ga vé re!” (EÉ 524,2) g G. A.

Hat va nad va sár nap (Ézs 55,6–11)

„Bú jócs ká zik ve lünk az Is ten”


