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Múlt szombaton az öt fe le ke zet ci gány -
misszi ó i nak iga zi gyü möl csei gyűl het -
tek össze egy egye dül ál ló al ka lom ra:
azok a ci gány test vé rek, akik az öt fe le -
ke zet misszi ó já nak kö szön he tő en let tek
Jé zus kö ve tő i vé. A nap cél ja   szol gá lat -
ba ál lí tá suk, il let ve a szol gá lat ban va ló
meg erő sí té sük volt, hi szen a meg tért ci -
gá nyok ma gya rok köz ti szol gá la tá ra
szük sé ge van Is ten or szá gá nak és Ma -
gyar or szág nak egy aránt. En nek a gon -
do lat nak a je gyé ben – ame lyet a nap cí -
me is ki fe je zett: Tegyetek tanítvánnyá
mindennépet! – állt össze a prog ram.

dél előtt szol gá lat ra buz dí tó ige hir -
de tés for má já ban SurmanLászló pün -
kös di ci gány pré di ká tor Mó zes el hí vás -
tör té ne te alap ján köz ve tí tet te Is ten
üze ne tét. Ér de kes és re ményt éb resz -
tő volt ezután az öt fe le ke zet ci gány -
misszi ó i nak be mu ta tá sán ke resz tül
lát ni Is ten vál to za tos mó don vég zett és
egy re nö vek vő mun ká ját a ma gyar or -
szá gi ci gány ság kö zött. 

dél után Dani Eszter re for má tus
lel kész nem csak ta ní tott a szol gá lat

bib li ai alap ja i ról, ha nem mo de rál ta is
egy-egy ci gány test vér meg ren dí tő bi -
zony ság té tel so rát meg té ré sük ről,
szol gá la tuk ta pasz ta la ta i ról. A nap -
nak el ma rad ha tat lan és fel eme lő ré -
sze volt a sok-sok ének lés, iga zi, át -
adott, tem pe ra men tu mos, fel sza ba -
dult, öröm te li (egy szó val „ci gá nyos”)
di csé re te Is ten nagy sá gá nak, jó sá gá -
nak, sza ba dí tá sá nak. Kö szö net il le ti a
ver pe lé ti ci gány pün kös di di cső í tő ze -
ne kar pro fi, ugyan ak kor alá zat tal
vég zett szol gá la tát.

A na pot Erdei-NagyLászló ci gány
me to dis ta lel kész ve ze té sé vel az öt fe -
le ke zet egy-egy ci gány kép vi se lő jé nek
kö zös – rész ben ci gá nyul el mon dott
– imá ja zár ta.

Az al kal mat meg tisz tel te je len lé té -
vel CzibereKároly szo ci á lis ügye kért és
tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam -
tit kár, va la mint je len volt az öt egy ház
ve ze tői kö zül PappJános a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház, dr.KhaledAb-
doLászló a Ma gyar or szá gi Me to dis ta
Egy ház és Pataky Albert a Ma gyar

Pün kös di Egy ház ré szé ről. Öröm és
meg tisz tel te tés, hogy a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um és a bu -
da pest-fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet
ad ha tott szí ves ott hont en nek a sok ál -
dást hor do zó és elő re mu ta tó al ka -
lom nak, amely re mény ség sze rint hoz -
zá se gí ti evan gé li kus egy há zun kat is,

hogy még na gyobb nyi tott ság gal for -
dul jon a ci gány ság fe lé.

Nem tud ha tom, hogy fenn ál lá sa
so rán a fa so ri temp lom ból hány al ka -
lom mal özön lött ki négy száz bol dog,
szár nya ló, szol gá lat ra in du ló em ber.
Most biz ton ez tör tént…

g BA KAy PÉ TER

SefcsikZoltán szek szár di evan gé li kus
lel kész nek a 103. zsol tár ra épí tő nyi tó -
áhí ta ta után műhelybeszélgetések kez -
dőd tek a tan ter mek ben. A részt ve vők -
nek le he tő sé gük nyílt kö ze lebb ről

meg is mer ni az Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet mun ká ját, és akár ön kén tes -
nek is je lent kez het tek. SiposZoltán és
fe le sé ge jó vol tá ból be mu tat ko zott az
Ut cá ról La kás ba Egye sü let haj lék ta la -

no kat se gí tő szol gá la ta is, amely nek
mun ka tár sai az aszó di al ka lom ra egy
már la kás hoz se gí tett haj lék ta lan párt
is el hív tak, hogy sze mé lyes ta pasz ta -
la ta i kat osszák meg a fi a ta lok kal. A ki -

seb bek re is gon dol va egész nap volt
kéz mű ves ke dés, já ték és sport is. 

A dél utá ni prog ram fo lyam ban krea -
 tív írás, do ku men tum film-né zés és –
CserhátiSándor, ÓcsaiZoltán, va la mint
NovotnyDániel lel ké szek nek kö szön -
he tő en – teo ló gi ai mű hely is vár ta az
ér dek lő dő ket. Az el csen de se dés re is al -
kal mat kí nált egy há zunk or szá gos
iro dá ja gyü le ke ze ti és misszi ói osz tá -
lyá nak in ter ak tív ke reszt út-ki ál lí tá sa.

A vál to za tos prog ra mok kö zül két
„mű sor szám” von zot ta a leg több ér dek -
lő dőt. Az egyik a sza ba dult ká bí tó szer -
füg gő KubiszynViktor író val foly ta tott
őszin te és mély be szél ge tés volt, amely -
ben MesterházyBalázs Szél ró zsa-atya
a har minc hat éves írót Is ten re ta lá lá sá -
ról, a füg gő ség fog sá gá ról és on nan va -
ló sza ba du lá sá ról kér dez te. A má sik, so -
ka kat von zó ese mény pe dig dr.Fabiny
Tamásnak, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le te püs -
pö ké nek be szá mo ló ja volt, mely ben
ki lenc kü lön le ges Szél ró zsa-él mé nyét
osz tot ta meg a je len lé vők kel: az ábécé
be tű it fel hasz nál va, a-tól z-ig szed te
pon tok ba, mit je lent, és mi ért fon tos
szá má ra a Szél ró zsa. 

Az elő ta lál ko zó ról nem ma rad ha tott
el a keresztény könnyűze ne sem. A Lift
ze ne kar öku me ni kus da lo kat ját szott, a
Szél ró zsa Band új szerzemények mellett
meg szó lal tat ta a Szél ró zsa-in du lót is,
Kardos-HorváthJánospe dig akusz ti kus
kon cer tet adott. Az egész na pos elő ta -
lál ko zó SághyBalázs lel kész áhí ta tá val,
majd FatalinHelgának, a hat va ni egy -
ház köz ség lel ké szé nek, a nyá ri Szél ró zsa
ta lál ko zó há zi gaz dá já nak hí vo ga tó, biz -
ta tó sza vai val és ál dá sá val ért vé get. 

g KÉZ dI BE Á TA

Ál dás Aszó don
Szélrózsa-előtalálkozóttartottakahétvégén
Vidámésérdeklődőfiataloktólvolthangosfebruár20-án,szombatonazAszódiEvangélikusPetőfiSándorGim-
náziumésKollégium.AzidénnyáronMátrafüredenrendezendő11.Szélrózsaországosevangélikusifjúságitalál-
kozórahangolódtaktöbbszázanaziskolábaszervezettelőtalálkozón.

Négy száz szár nya ló em ber
Cigánymisszióinapafasorievangélikustemplomban
Történelminekmondhatóeseményzajlottfebruár20-ánafasorievangé-
likustemplomban,legalábbisamagyarországicigánymissziótörténeté-
benegészbiztosan.Ötprotestánsegyház(baptista,evangélikus,metodis-
ta,pünkösdi,református)évekótaegyesítierőit,lehetőségeit,hogyaci-
gányokköztimisszióminélhatékonyabbáváljon.Közösmunkálkodásuk
eddigikézzelfoghatóeredményeanegyedéventemegjelenőTükör címűér-
tesítőkiadvány,valamintaCigánymissziósTanulmányiFüzetek szakmai
sorozatánakelindítása.
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Ko lozs vá ri kró ni ka
Fel avat ták a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház ArgayGyörgyről el -
ne ve zett gyü le ke ze ti köz pont ját feb ru -
ár 19-én, pén te ken Ko lozs vá ron. Az
épü let ben szol gá la ti la ká sok ta lál ha tók,
a pin cé jé ben ki ala kí tott tér – töb bek
kö zött – nép ze né szek kép zé sé nek lesz
a hely szí ne. A fel újí tást a ma gyar ál lam
is tá mo gat ta. Az ava tó ün nep sé gen
be szé det mon dott az Em be ri Erő for -
rá sok Mi nisz té ri u má nak 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 ká ra is. Soltész
Miklós elő ző es te a Já ro si An dor Ke -
resz tyén Kul tu rá lis Mű hely meg hí -
vott ja ként vett részt a Közép-ésKelet-
Európakulcsszerepeakereszténykul-
túramegőrzésében cím mel szer ve zett
pó di um be szél ge té sen. g MTI

Örök Is te nünk, min den ha tó Urunk!
Há lát adunk azért, hogy Jé zus
Krisz tu sért Atyánk ként szó lít ha -
tunk meg. Ma gasz ta lunk vég te len
ke gyel me dért, hogy mély re ha jol -
tál ér tünk a ke resz ten. Nem ezüst és
nem arany, ha nem a leg drá gább:
Krisz tus ál do za ta lett a vált sá gunk.
Mér he tet len aján dék, hogy őreá
te kint he tünk éle tünk leg na gyobb
hul lám ve ré sei kö ze pet te is. Kö -
szön jük azt a drá ga le he tő sé get,
hogy aki a meg fe szí tett Bá rány ra te -
kint, az nem me rül el, nem ful lad
be le a min den irány ból fe nye ge tő
bű nök, ko lon cok, ter hek, gon dok
ára da tá ba, ha nem erőt kap hat a hol -
nap ra és bá tor sá got az élet hez.

Urunk, ir gal mad ba ajánl juk az
egy há zat és az egész ke resz tyén sé -
get. Add, hogy ta nít vány ként mi se
más fe lé te kint ges sünk, ha nem te
légy és ma radj az egyet len iga zo dá -
si pont a szá munk ra. Le gyen lát ha -
tó vá raj tunk ir gal mad, em ber sze -
re te ted és aka ra tod. For málj al kal -
mas esz kö ze id dé, és aján dé kozz
meg a ke reszt ről ára dó erő vel.

Urunk! A vi lág ese mé nye i nek hí -
rei, a min den na pi va ló ság ta pasz -
ta la tai fé lel met kelt ve vesz nek kö -
rül min ket. Ke vés nek, ki csi nek
érez zük ma gun kat a raj tunk túl nö -
vő ha tal mak hoz ké pest. A te ke zed -
be tesszük le a vi lág fe szült sé ge it, a
né pek, kul tú rák, szel le mi irány -
za tok kö zött ki éle ző dő szem ben ál -
lá so kat. Fé kezd meg a ter ror, az ér -
tel met len pusz tí tás, a gyű lö let ha -
tal mát. Törd le az ag resszió ere jét.
Zárd el a ke se rű ség, a te he tet len ség,
a düh fel tö rő for rá sa it. Kö nyör günk
né pün kért, ha zán kért, min den né -
pért és nem ze tért, az egész em be -
ri sé gért.

Ir gal mad ba ajánl juk a be te ge ket,
a szen ve dő ket, a ha lál ré vén ál ló kat,
a ma guk ra ma radt em be re ket. Kö -
nyör günk a célt vesz tett éle te kért,
az el le he tet le nült kö rül mé nyek kö -
zött ver gő dő kért. Állj a tes ti-lel ki kí -
nok kal küsz kö dők mel lett ne héz
órá i kon.

Add, hogy szent Fi ad ke reszt ha -
lá la mind annyi unk szá má ra élet té
és üd vös ség gé le gyen. Ámen.

Oratio
œcumenica
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A meg hí vón sze rep lő ige, Mt 5,6 alap -
ján a püs pök ar ról be szélt, hogy a hi -
ány ér zet Is ten ke zé ben fon tos esz köz
le het. „Is ten ar ra hív, hogy tá gabb
össze füg gé sek ben fi gyel jük a dol go kat,

nyis suk szé le sebb re a lá tó me zőt. Fi -
gyel jünk ar ra, hogy Is ten fel hasz nál -
ja a hi ányt, hogy meg áld jon” – fo gal -
ma zott Szemerei János, hoz zá té ve:
a szé le sebb lá tás ra az es pe re si szol gá -
lat ban is nagy szük sé ge lesz a most be -
ik ta tott szol ga társ nak.

Az es kü té tel és a hi va tal ba ál lí tás
per ce it kö ve tő en az egy ház me gye lel -
ké szei, NémethZoltán, az or szá gos iro -
da gyü le ke ze ti és misszi ói osz tá lyá nak
ve ze tő je, il let ve a je len lé vő es pe res kol -
lé gák mond tak Mesterházy Balázs-
naksze mé lyes ál dást, majd el hang zott
a meg erő sí tő Confirma is.

Az is ten tisz te let hez kap cso ló dó köz -
gyű lé sen, me lyet Gosztola Szabolcs
egy ház me gyei fel ügye lő ve ze tett, el ső -
ként az es pe re si szék fog la ló hang zott el.
Mes ter há zy Ba lázs a bib li ai Jó zsef-
tör té net egy mon da ta alap ján fog lal ta
össze mind azt, amit szol gá la ta so rán
meg sze ret ne va ló sí ta ni: „Menj,ésnézd
meg, hogy jól vannak-e testvéreid és
anyáj!” (1Móz 37,14) 

Kö szön töt te az egy ház me gye új lel -
ké szi ve ze tő jét, és ál dást kí vánt mun -
ká já ra MészárosTamás nyu ga ti egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő, LengyelAnna or -
szá gos fel ügye lő-he lyet tes, a dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je, va la mint Gab-
naiSándor ko ráb bi es pe res.

Né meth Zol tán és a gyülekezeti és
missziói osz tály mun ka tár sai mint ko -
ráb bi kol lé gá juk tól bú csúz tak Mes ter -
há zy Ba lázs tól.

Az ün nep ség a he lyi gyü le ke ze ti
ház ban tar tott sze re tet ven dég ség gel
zá rult.

g AdÁMI MÁRIA

Az egye sü let társ el nö ki poszt ján
ugyan is is mét ZalánPétermér nök nek
és B. Pintér Márta lel ki pász tor nak
sza vaz tak bi zal mat a köz gyű lés tag jai,
s ugyan csak meg erő sí tet ték szol gá la -
tuk ban ZalánPéterné jegy zőt, Varga
Katalin pénz tá rost és Bálintné Kis
Beáta Af ri ka-re fe renst. Az if jú sá got
kép vi sel ve BrebovszkyKlára ke rült a
ve ze tő ség be. A köz gyű lés fel ada ta volt
az is, hogy Bence Judit sze mé lyé ben
meg vá lassza az egye sü let pénz ügyi
szám vizs gá ló ját. 

A há rom év re meg vá lasz tott tiszt -
ség vi se lők re KeveháziLászló nyu gal -
ma zott es pe res, az egye sü let egy ko ri el -
nö ke kért ál dást imád ság ban. Az EK -
ME szer ve ző tit ká ri fel ada ta it hat év
után át adó SzirmaiZoltánnénak pe dig
e sza vak kal mon dott kö szö ne tet az el -
nök ség: „Az el múlt esz ten dők ben –
kap cso la ti tő ké it jól ka ma toz tat va – új
elő adók kal is mer te tett meg ben nün ket,
akik év kö zi al kal ma ink, nyá ri kon fe -
ren ci á ink szín vo na lát emel ték, gaz dag
tar ta lom mal töl töt ték meg.”

A meg szo kott mó don tar tott EK -
ME-köz gyű lést ko ránt sem szok vá -
nyos te ma ti kus nap fog lal ta ke ret be.
Nap ja ink ta pasz ta la ta ih let te JónéJu-
tasiAngelikának, a dé li Egy ház ke rü -
let Püs pö ki Hi va ta la mun ka tár sának
előadását. Az Eu ró pát el árasz tó me ne -
kült hul lám felve ti a kér dést: kell-e
fél nünk? Böl csen el ke rül ve az ak tu ál -
po li ti kai vo nat ko zá so kat, az elő adó rá -
mu ta tott ar ra, hogy a fé le lem gyak ran
tor zít ja a lá tá sun kat. A szá munk ra
ide gen ben többnyire csu pán el len sé -
get lá tunk. Pe dig má ra nyil ván va lóvá
vált, hogy az Eu ró pá ba me ne kül tek je -

len tős szá za lé ka ép pen a hi te mi att ül -
dö zött ke resz tény test vé rünk. An ge li -
ka, aki há rom éven át In di á ban, a Ko -
da i kanal Nem zet kö zi Is ko la mul ti -
kul tu rá lis kö ze gé ben szol gált, a más
val lá sok irán ti misszi ói fe le lős ség re is
felhív ta a fi gyel met, és a hall ga tó sá got
így bá to rí tot ta: „Mer jünk ki lép ni a
»biz ton sá gi zó nánk ból«, is mer jük meg
a más fé le gon dol ko dá sú em bert, hogy
az tán az ő nyel vén te hes sünk bi zony -
sá got Krisz tus ról.”

Fé lel me ink le küz dé sé re sar kallt a
bib lia ol va só Útmutató szom bat ra vá -
lasz tott igé je is. A Jó zsu é nak adott bá -
to rí tást Balicza Iván nyu gal ma zott
bu da vá ri lel kész ak tu a li zál ta már a
napot kezdő áhí ta tá ban: „Neféljésne
rettegj, mert veled van Istened, az
Úr mindenütt, amerre csak jársz.”
(Józs1,9b) Me rünk-e Is ten ígé re te i re
ha gyat koz ni? – tet te fel a kér dést.

Szin te er re vá la szul hang zott el Bá -
lint né Kis Be á ta bi zony ság té te le ar ról,
hogy min den bá tor ta la ní tó kö rül -
mény el le né re ho gyan in dult el de cem -
ber ben Ke nya fő vá ro sá ba, Nai ro bi ba,
az EK ME ál tal tá mo ga tott ár vák hoz.
Uta zá sá ról most bő veb ben be szá mol -
ha tott a köz gyű lés részt ve vő i nek, akik
az egyik párt fo golt tal va ló be szél ge té -
sét már ol vas hat ták az Evangélikus
Életma ga zin el ső, ja nu ár 10-i szá má -
ban. E víz ke resz ti lap szám ban he -
lyez te az EK ME a gyü le ke ze ti ta gok szí -
vé re a kül misszió ügyét, kér ve a ke nyai
ár vák, öz ve gyek és a Kon gó ban élő
evan gé li kus kis di á kok kö zött vég zett
szol gá lat tá mo ga tá sát.

g B. PIN TÉR MÁR TA,
azEKMElelkészielnöke

Ne félj!
ÉvesközgyűléséttartottaazEKME
Megszokott, évenkénti közgyűlésükre ültek össze az Evangélikus Kül-
misszióiEgyesület(EKME)tagjaifebruár20-ánBudapesten,aDeáktérigyü-
lekezetnagytermében.Azalkalommenetébenmégazsemigazánhozottsok
újat,hogyidénvezetőségválasztásraissorkerült.

Szé les re nyílt lá tó kör rel
EsperesiktatásaSoproniEgyházmegyében
ASoproniEgyházmegyeújesperesénekünnepélyesbeiktatásárafebruár13-
án,szombatondélutánkerültsoraharkaievangélikustemplomban.Gab-
naiSándor utódaatisztségbenMesterházyBalázs lelkészlett.Azalkalmon
SzemereiJános, aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIs-
tenigéjét.AliturgiábanTubánJózsef csornaiésHanvayEnikő farádilelkész
működöttközre.

A program a kö zös va cso rát, majd a
be mu tat ko zó kört kö ve tő en Korányi
András elő adá sá val vet te kez de tét. Az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
pro fesszo ra az egy ház tör té net ből idé -
zett pél dá kon ke resz tül mu tat ta be, mi -
lyen szem pon to kat hang sú lyoz tak a
kö zös sé gek éle té ben a kü lön bö ző kor -
sza kok meg ha tá ro zó alak jai, mint pél -
dá ul Ig na ti osz, Nur si ai Be ne dek, Lu -
ther Már ton vagy Phi lipp Ja kob Spener.

Mind ezek alap ján az elő adó ma is
ak tu á lis kér dé se ket ve tett fel: Ho gyan
le het lel ke sí te ni a gyü le ke ze ti ta go kat
ar ra, hogy sze res sék az is ten tisz te le tet,
és örö mük le gyen ben ne? Ho gyan le -
het a gyü le ke zet kü lön bö ző élet ko rú
tag jai kö zött egyen súlyt te rem te ni?
Ko rá nyi And rás vé gül hang sú lyoz ta:
Ma ál ta lá ban az zal fog lal ko zunk, mit
te het a ke resz tyén ség, és a ta ní tá sá ból
mi le het hasz nos a tár sa da lom szá má -
ra. A dön tő kér dés azon ban va ló já ban
az, hogy a szív ben ott van-e a hit.

A pén tek es te áhí tat tal zá rult, me -
lyet Mesterházy Balázs, a Sop ro ni
Egy ház me gye es pe re se tar tott. A Róm
12,3–8 alap ján ar ról be szélt, hogy éle -
tünk ben és kö zös sé ge ink ben ak kor ke -

rül min den a he lyé re, ha Krisz tus van
a kö zép pont ban.

Szom ba ton VerasztóJános ke rü le ti
misszi ói lel kész áhí ta tá val in dult a
nap. Az ige hir de tő a sző lő mun ká sok
pél dá za ta (Mt 20,1–16) alap ján ki fej tet -
te, hogy az evan gé li um min den ki nek
szól: azok nak is, akik a si ker te len ség és
az ön saj ná lat zsák ut cá já ban ver gőd nek,
és azok nak is, akik a mun ka ter hét hor -
doz zák, és ez büsz ke ség gel töl ti el
őket.

Rö vid be szá mo lók ra ke rült sor ez -
után az egy há zi élet kü lön bö ző te rü -
le te in mű kö dő kis kö zös sé gek lét re jöt -
té ről, te vé keny sé gé ről. SztruhárAnd-
rás az orosz lá nyi ének kar tör té ne tét és
mun ká ját mu tat ta be, dr.Süller-Torma
Villő a tor das–gyú rói egy ház köz ség ben
mű kö dő öku me ni kus ba ba-ma ma
kör ről me sélt. TóthSándora szom bat -
he lyi fér fi kör nek a gyü le ke zet ben ját -
szott sze re pé ről szá molt be, Horváth
Árpádné pe dig a sár vá ri nő egy let éle -
té vel is mer tet te meg a je len lé vő ket.

A gya kor la ti pél dák után kö vet ke -
zett – mint egy el mé le ti össze fog la lás -
ként – LénártViktornak,a Grow Cso -
port ve ze tő jé nek szer ve zet fej lesz tői

szem lé le tű elő adá sa Spontánformáló-
dás,istenivezettetésés/vagytudatosés
jólszervezettépítkezéseredményeakis-
közösség? cím mel.

Az elő adó be szélt töb bek kö zött a
kö zös sé gek fej lő dé sé nek sza ka sza i ról
és a má sok von zá sá hoz szük sé ges té -
nye zők ről is. Konk rét öt le te ket is ho -
zott a ha té ko nyabb mun ká hoz. Mind -
emel lett ki emel te az imá val töl tött
idő fon tos sá gát. „Akár mi lyen struk tu -
rá lis vál toz ta tá so kat haj tunk vég re,
ha nem imád ság gal és hit tel kez dő dik,
ak kor mind ez fe les le ges. A kö zös ség
épí té se ott kez dő dik, hogy le ülünk
együtt imád koz ni” – fo gal ma zott Lé -
nárt Vik tor. 

A jó han gu la tú ta lál ko zó Szemerei
János püs pök áhí ta tá val ért vé get. Az
egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je a 2Tim
1,7 alap ján azt bon col gat ta, va jon mi -
ért van az, hogy az erő, a sze re tet és a
jó zan ság az éle tünk ben, kap cso la ta ink -
ban nem iga zán járnak együtt. Vé gül
hang sú lyoz ta: a jó hír az, hogy Is ten -
nél min den le het sé ges. Ami nálunk
nem mű kö dik, hi á ba eről kö dünk, az
Is ten nel, az ő ál dá sá val rend be jö het.

A zá ró al kal mon Sze me rei Já nos
püs pök és MészárosTamás ke rü le ti fel -
ügye lő imád ság ban em lé ke zett meg a
Nyu ga ti (du nán tú li) Egy ház ke rü let új -
ra ala ku lá sá ról, ame lyet 1997 feb ru ár -
já ban zsi na ti dön tés tett le he tő vé.

g AM

Rész és egész 
GyülekezetielnökségektalálkoztakRévfülöpön
AkisközösségekgyülekezetépítésbenjátszottszerepévelfoglalkoztakaNyu-
gati(Dunántúli)Egyházkerületfebruár19–20-ánrendezettgyülekezetiel-
nökségitalálkozójánakrésztvevői.Akétnapalattösszesenmintegyszázlel-
kész,felügyelőésmástisztségviselőfordultmegakonferenciánarévfülö-
piOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpontban.

Be ve ze tő áhí ta tá ban Fabiny Tamás
püs pök a 96. zsol tár 3. ver se alap ján el -
mond ta, hogy az idei te ma ti kus év a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ra va ló fel ké szü lés je gyé ben a
Reformációésnemzet cí met vi se li. Fi -
gyel mez te tett ez zel össze füg gés ben ar -
ra, hogy a val lás és az et ni kum össze -
kap cso lá sa sok szor ha mis kö vet kez te -
té sek re ve zet het, hi szen teo ló gi a i lag
hi bás az a né zet, amely sze rint – Pe tő fi
Sán dort is idéz ve – a ma gya rok nak kü -
lön is te ne len ne, vagy – ad ab sur dum,
egyes szél ső sé gek sze rint – egye ne sen
a ma gyar len ne a ki vá lasz tott nép.
A Bib li á ban egy ér tel mű az is, hogy a zsi -
dó sá gon túl Is ten vá lasz tott né pe a
Krisz tus ban hí vők kö zös sé ge lett,
amely nek a nem ze tek szá má ra kell be -
mu tat nia Is ten nagy cso dá it. 

Ez után a püs pök ki tért ar ra, hogy a
ba jo rok kal már Szent Ist ván és Gi zel -
la há zas sá gá val el in dult a kap cso lat,
amely ké sőbb sem sza kadt meg a két
nem zet kö zött. A né met, szlo vák és ma -
gyar gyö ke rű Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház azon ban a rend szer vál tás
után ír ta alá a Ba jor or szá gi Evan gé li kus
Egy ház zal azt a szer ző dést, amely nek
alap ján so ká ig a ba jo rok tá mo gat ták a
rend szer vál tás után fel lé leg ző ma gyar -
or szá gi a kat. Fon tos azon ban eb ben a
kap cso lat ban az, hogy most már úgy
érez zük, azo nos szem ma gas ság ba ke -
rül tünk, és nemcsak a ba jo rok se gí te -
nek ben nün ket, ha nem mi is tu dunk
ne kik bi zo nyos hely ze tek ben se gí te ni.
Cselovszkynédr.TarrKlára, egy há -

zunk or szá gos iro dá ja öku me ni kus és
kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je kö szön té -
sé ben el mond ta, hogy a leg utób bi ba -
jor–ma gyar ta lál ko zó ra 2012-ben Nürn -
berg ben ke rült sor, aho vá mint egy
nyolc száz ma gyar részt ve vő uta zott ki.
A kö vet ke ző össze jö ve telt jö vő re Bony -

hád ren de zi, aho vá két száz ba jor és két -
száz ma gyar ven dé get vár nak majd
2017. jú li us 6–9. kö zött. 
KiszellyZoltán tar tott ez után elő adást

a né met–ma gyar po li ti kai kap cso la tok
hely ze té ről, hát te rük ről. A po li ti ka tu -
do má nyi és biz ton ság po li ti kai szak ér -
tő GoetheWilkommenundAbschied
(Üdvözletésbúcsú) cí mű ver sé ből va -
ló idé zet tel kezd te elő adá sát, ki tér ve a
ta valy nyá ri me ne kült-mig ráns ügy fő
oka i ra. Ki szelly el mond ta, hogy Né met -
or szág ban szö vet sé gi al kal ma zot tak
dön te nek a mig rán sok stá tu szá ról, és a
tar to má nyok kö zött bi zo nyos rend -
szer alap ján oszt ják el az em be re ket. Vi -
szony lag ke vés em bert to lon col nak ki,
akik az tán szál lást, ételt és 143 eu ró nyi
zseb pénzt kap nak (egy ko szo vói rend -
őr ha vi fi ze té sét). Az elő adó is mer tet -
te azt is, me lyek vol tak a leg főbb ma gyar
ér vek a ke rí tés fel épí té se mel lett: nem
aka runk pár hu za mos tár sa dal mat ki ala -
kí ta ni a be il lesz ked ni nem tu dó, sa ját
val lá si rend jük ben (sa ria) gon dol ko dó
musz li mok kal; nem aka runk olyan zó -
ná kat, szo ci á lis get tó kat, ahol a ma gya -
rok nemkí vá na tos sze mé lyek ké vál -
hat nak. Bár a hasz nos és in teg rál ha tó
me ne kül tek be fo ga dá sa jót ten ne a
ma gyar tár sa da lom nak, de a ma gya rok -
nak rossz ta pasz ta la ta ik van nak a be -
ván dor lás sal – tet te hoz zá. 
DomokosIldikó kül ügyi re fe rens ké -

pes be szá mo lót tar tott a 2016. és a
2017. év kül ügyi mun ká já nak hang sú -
lya i ról. A Bony há don meg ren de zen dő
ba jor–ma gyar ta lál ko zó mot tó ja az al-
mafa lesz (Zsolt 1), amely nek gyö ke re
az iden ti tás ra, ágai a dia kó ni ai, is ko lai
és gyü le ke ze ti mun ká ra utal nak, ter mé -
sei pe dig a le he tő sé gek pi a cá nak sok -
szí nű sé gé ben fog nak ki tel je sed ni. Ki tért
az idén Bu da pes ten tar tan dó „A föld só -
ja” ta lál ko zó ra is, amely re sze re tet tel vár -

nak min den ma gyar gyü le ke ze tet, de
ba jo ro kat is. 

Az ezt kö ve tő pó di um be szél ge tés
részt ve vői BudaAnnamária, az or szá gos
iro da dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je,
HallgatónéHajnalJudit igaz ga tó (Pé ter -
fy Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um, Ál -
ta lá nos Is ko la és Óvo da, Győr), Lázár-
néSkorkaKatalinme ző be ré nyi, il let ve
AradiAndrás bony há di lel kész vol tak.
A Cse lovsz kyné Tarr Klá ra mo de rál ta fó -
ru mon a dia kó nia, az ok ta tás és a gyü -
le ke ze ti test vér kap cso la tok te rü le té nek
ki hí vá sa it, örö me it és fel ada ta it vi tat ták
meg. A be szél ge tés a részt ve vők kér dé -
se i vel és hoz zá szó lá sa i val ért vé get. 

Ez után a né met nagy kö vet sé gen
RolfMartinMoormann po li ti kai re fe -
rens vár ta a cso port tag ja it. Fa bi ny Ta -
más püs pök és Cse lovsz kyné Tarr Klá -
ra rö vi den is mer tet ték a ba jor–ma -
gyar part ner kap cso lat ki ala ku lá sát.
A po li ti kai re fe rens el mond ta, hogy a
né met–ma gyar kap cso la to kat je len leg
saj nos be ár nyé kol ják az eu ró pai me ne -
kült ügyi kér dé sek. de hang sú lyoz ta
azt is, hogy a ha tár nyi tás mi att min den
né met há lás or szá gunk nak, hi szen ez
ve ze tett ah hoz, hogy a má so dik vi lág -
há bo rú utá ni ket té osz tott ság meg szűn -
he tett, és ma Né met or szág új ra egy sé -
ges or szág le het. A két or szág kö zöt ti
kap cso la tok azon ban már év szá za dok -
kal ko ráb ban is meg vol tak, és tör té nel -
mi leg, kul tu rá li san és egy há zi lag is
mé lyen gyö ke rez nek.

A me ne kült kér dés sel kap cso lat ban a
po li ti kai re fe rens hang sú lyoz ta, hogy
Né met or szág nak nem alap ve tő en gaz -
da sá gi ér de kei fű ződ nek a me ne kül tek
be fo ga dá sá hoz, ha nem azért dön töt tek
így a ve ze tők, mert lát ták, hogy a sc hen -
ge ni ha tá rok vé del me kü lö nö sen Gö -
rög or szág, Olasz or szág és Ma gyar or szág
szá má ra ne héz fel adat volt, nem be szél -
ve a Tö rök or szá got súj tó vál ság hely zet -
ről. Vé le mé nye sze rint az unió or szá gai -
nak min den kép pen kö zös meg ol dást
kell ta lál ni uk a vál ság ra. A cso port
tag jai ez után kér dé se ket tet tek fel az elő -
adó nak, ez zel zá rult az egész na pos
prog ram.

g HOR VÁTH-BOL LA ZSU ZSAN NA

Abajorevangélikusokkalimmárontöbbminthuszonötévefennállópart-
nerkapcsolativiszonyunkmegóvbennünketaszűklátókörűségtől,ésaköl-
csönössegítésáltalfolyamatosantanulhatunkegymástól–hangsúlyoztaFa-
binyTamás külkapcsolatokértfelelősevangélikuspüspökazonaprogramon,
amelynekközéppontjábanaBajorországiEvangélikusEgyházzalkialakított
testvérkapcsolatállt.Azalkalmatfebruár18-ántartottákazÉszakiEvangé-
likusEgyházkerületszékházában.

Ba jor–ma gyar part ner kap cso la ti na p

a
 s

z
E

r
z

Ő
 F

E
lv

é
t

E
lE



KRÓNIK A l 2016. február 28. Evangélikus Élet l 3

A tar tal mas es te rö vid össze fog la lá sa
leg in kább a cí mül írt mon dat, az
Aholszeretet… kez de tű ének el ső so -
ra le het ne. 

Az egy he tes ren dez vény so ro za tot le -
zá ró al kal mon – ame lyen pá ro kat,
há zas pá ro kat, egye dül ál ló kat, fi a ta -
lo kat és idő se ket egy aránt lát hat tunk
a pa dok ban – elő ször B.PintérMár-
ta evan gé li kus lel kész, a há zas ság he -
té nek evan gé li kus társ szer ve ző je és
Herjeczki Kornél, a Har mat Ki adó
igaz ga tó ja, a prog ram ko or di ná to ra kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. 

Utób bi úgy szólt a há zas ság ról,
mint „a jö vő in téz mé nyé ről”, s ér té kel -
te a feb ru ár 7–14. kö zött or szág szer te
öku me ni kus kör ben zaj lott mint egy
két száz ese ményt. Ki emel te: több te le -
pü lés komp lett, egész he tes prog ram -
mal csat la ko zott a ren dez vény so ro zat -
hoz, s ez az idei új don ság; e ko ráb ban
pél dát lan össze fo gás is azt bi zo nyít ja:
szük sé ges a ke resz tény há zas ság ilye -
tén meg ün nep lé se, ér té ke i nek fel mu -
ta tá sa. B. Pin tér Már ta pe dig rá mu ta -
tott: Is ten az az erős vár, aki meg erő -
sí ti, ol tal maz za em be ri kap cso la ta in -
kat. S rög tön az es te kez de tén ar ra is
biz ta tott, hogy ne „csak” a pá rok, ha -
nem az egye dül ál lók, az öz ve gyek, a
társ ra vá rók is men je nek a zá ró li tur -
gi á ban az ol tár hoz, a lel ké szek hez – dr.
FabinyTamás püs pök höz, a de ák té -
ri há zi gaz da lel kész hez, Gerőfinédr.
BrebovszkyÉváhozés a Pes ti Egy ház -
me gye es pe re sé hez,GyőriGáborhoz–
ál dá sért.

Köz ben a há zas ság he te idei „nagy -
kö ve teiként”, a HegedűsEndre–Hege-
dűsKatalinzon go ra mű vész há zas pár
is kö szön töt te az egy be gyűl te ket.

A kon cert a La u da te gyer mek kar
mű so rá val kez dő dött, mely ben nép -
dal cso kor, Bar tók-, Ko dály- és Bár -
dos-mű vek sze re pel tek. A kris tály tisz -
ta gyer mek han gok be töl töt ték a temp -
lom te ret, az Ősziszél nép dal a tá gas
tér min den pont já ról vissz hang zott,
és gyö nyö rű kez dő ak kord ja volt a
kon cert nek. A da lok ter mé sze te sen a
sze re lem ről, a társ ta lá lás ról, a meny -
asszony ról, a vő le gény ről, az em be ri

kap cso la tok ról szól tak. A kó rust Hor-
váthnéBátkiHedvig és SapszonFerenc
Kos suth- és Liszt Fe renc-dí jas kar -
nagy, ze ne szer ző, a Ko dály Zol tán
Ma gyar Kó rus is ko la ala pí tó ja ve zé -
nyel te. 

A gyer mek kó rus mű so ra után ige -
hir de tés kö vet ke zett. Fa bi ny Ta más
püs pök a Bib lia sze rel mes köny vé ből,
az Énekekénekéből vá lasz tott tex tust:
„Tégyengemmintpecsétetaszívedre,

mintpecsétetakarodra!Bizony,erősa
szeretet,mintahalál,legyőzhetetlena
szenvedély,akárasír.Úgylobog,mint
a lobogótűz,mintazÚrnak lángja.”

Az Énekekéneke az Is ten és az em -
ber kö zöt ti „sze re lem” do ku men tu ma,
ar ról tesz bi zony sá got, hogy Is ten és
em ber vá gyó dik egy más ra. A könyv
emel lett me ré szen és hi te le sen szól ar -
ról a von za lom ról is, amely em ber és
em ber kö zött van. A szent író két jel -

ké pet hasz nál az igé ben: a pe csé tet és
a tü zet. Előb bi vel kap cso lat ban eszünk -
be jut hat a so kat hal lott véleke dés: mi
szük ség a (pe csé tes) pa pír ra, a há zas -
sá gi ok irat ra, nél kü le is bol do gok le -
he tünk. A pe csét nem ön ma gá ban
fon tos, a dön tő az a szán dék, amely
mö göt te van. Nem a bü rok rá cia jel ké -
pe, sem a rab szol gák jel zé se. Az ókor -
ban így, pe csét tel je gyez ték el egy mást
a pá rok. 

A sze re lem nek, egy más vál la lá sá nak
van nak lát ha tó és lát ha tat lan je lei. Az
össze tar to zás szív be li je le csak a két
em ber re és Is ten re tar to zik, de a kar -
ra tett pe csét a vi lág szá má ra is egy ér -

tel mű: a hi te le sí tés je le. Hogy más, il -
le ték te len ne fér hes sen hoz zá, aho gyan
ré gen a le vél re tett pe csé tet is csak a
cím zett tör het te fel.

A tűz, a láng jel ké pe a tex tus ban a
csa lá di tűz hely vagy a tűz fé szek ké pé -
re irá nyít ja fi gyel mün ket. Nem mind -
egy, hogy me lyik ural ja éle tün ket.
Hogy a ke resz tény csa lá dok, há zas pá -
rok tud nak-e von zó ké pet mu tat ni a vi -
lág nak össze tar to zá suk ere jé ről. 

A há zas ság he te idei jel mon da tát is
idéz te Fa bi ny püs pök: „A sze re tet:
szen ve dély és dön tés.” Em be ri dön tés
és Is ten dön té se is, amint a gyer me kek
lé te is, akik je lei an nak, hogy „Is ten
még nem esett két ség be az em be ri ség
fe lett”. A tü zet táp lál ni kell, a há zas sá -
got ápol ni, gon doz ni, hogy ne vál jon
ru tin ná. Az Úr láng ja ar ra utal: Is ten
szí ne előtt köt jük a há zas sá got, ez Is -
ten rend je. Ma az evan gé li kus temp lo -
mok ban nincs aka dá lya an nak, hogy
öku me ni kus es kü vői szer tar tás sal köt -
tes se nek a há zas sá gok. A lé nyeg a ke -
resz tény há zas sá gon van; Is ten hez kö -
tőd ve ez ál dás. Az öku me ni kus lé pé -
sek ered mé nye képp már az úr va cso -
ra vé tel sem vá laszt ja el a fe le ket. Fe renc
pá pa er ről nem rég a ró mai evan gé li -
kus gyü le ke zet ben tett lá to ga tá sa so -
rán adott fon tos út mu ta tást a hí vek nek.

Ige hir de té sének vé gén Fa bi ny Ta más
meg erő sí tet te: a Krisz tus hoz tar to zás
ál dá sát ma is az ol tár nál ve he tik a há -
zas pá rok, s az egye dül lé vő ket sem fe -
le dik. „Ad junk há lát tár sun kért, hű ség -
gel áll junk helyt, és fo gad juk az ál dást,
ame lyet Is ten ad a há zas ság ra, mert ez
a szö vet ség az ő aka ra ta!” – zár ta sza -
va it a szó szé ken a püs pök.

A kon cert má so dik ré szé ben a Can -
ta te kó rust hall hat ták az egy be gyűl tek:
elő ször az es kü vő kön leg gyak rab ban
éne kelt 128. zsol tár, Gou di mel mű ve,
majd egy Palest ri na-al ko tás hang zott
el, rész let az Énekekénekéből.Meg szó -
lal tat ták egy nor vég szer ző, Ola Gje i -
lo Ubi Ca ri tas-fel dol go zá sát is.

Ez után az ol tár nál kap hat tak ál -
dást a gyü le ke zet tag jai a négy lel kész -
től. Elő ször a He ge dűs há zas pár ré sze -
sült az ál dás ban a DöbrenteyIldikó ál -
tal fo gal ma zott szö veg gel, ame lyet a há -
zas ság he té nek ar cai im már ki len ce dik
éve hall hat nak. Vé gül a „nagy csa lá dos-
in du ló val”, a Tavasziszél… kez de tű dal
négy vers sza kos ver zi ó já val és a már
em lí tett, Aholszeretet… kez de tű ének -
kel ért vé get a prog ram.

g STIF NER-Kő HÁ TI dO ROTTyA

„Ahol sze re tet, ott van Is te nünk”
Áldásésbékességaházassághetétzáróevangélikustemplomikoncerten
Evangélikusegyházunkbankilencedikalkalommalzárultaházasságheté-
nekrendezvénysorozataaBálint-naphozlegközelebbesőszombatestén–
igehirdetésselésáldássalegybekötött–templomikoncerttel.Idénfebruár
13-ánaKodályZoltánMagyarKórusiskolaCantatevegyeskaraésLauda-
tegyermekkaraadottfelejthetetlenülszépkoncertetateltházasDeáktéri
templomban.

A Ma gyar Pax Ro ma na, az Eu ró pai
Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem és az
EgyházésTársadalom cí mű on line fo lyó -
irat kö zös ren de zé sé ben meg tar tott, Le-
het-e? cí mű fó rum té má ja ez al ka lom mal
Ferencpá pa re for má ci ó ja volt. Ka ma rás
Ist ván Ferencpápa-legendárium cí mű
köny ve ad ta a ki in du ló pon tot a be szél -
ge tés hez, amely nek mo de rá to ra Deme-
terMárton, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem do cen se volt.

Hí vő ket és nem hí vő ket egy aránt
fog lal koz ta tó kér dé sek men tén zaj lott a
pár be széd, a ke rek asz tal részt ve vői egy -
más nak oly kor el lent mon dó szem pon -
tok alap ján mond ták el, ho gyan lát ják a
ka to li kus egy ház ve ze tő jé nek sze re pét a
mai vi lág ban. Ab ban mind annyi an
egyet ér tet tek, hogy Fe renc pá pa sza vai,
gesz tu sai nagy ha tás sal van nak az egyes
em be rek re és a nem zet kö zi po li ti ká ra
egy aránt.
FabinyTamásevan gé li kus püs pökKa-

marásIstván köny vé hez írt be ve ze tő je
mint egy ma gya rá za tul is szol gál nem csak
a könyv éles kri ti kai hang vé te lé hez, ha -
nem a pá pa alak ja kö rül ki ala kult vi ták -
hoz is. Ka ma rás Ist ván élő le gen dá nak
ne vez te Fe renc pá pát, aki pro vo kál, és ez -
zel egy re in kább meg osz tó sze mé lyi ség -
gé vá lik. Fa bi ny Ta más a be ve ze tő jé ben
bib li ai mon dat tal tá maszt ja alá a pro vo -
ká ció té nyé nek fon tos sá gát: „Ügyel jünk
ar ra, hogy egy mást sze re tet re és jó cse -
le ke de tek re buz dít suk” (pro vo kál juk)

– áll a Zsidókhozírtlevélben.Be er Mik -
lós püs pök a meg osz tó sze mé lyi ség ki -
fe je zést ér tel mez te egy bib li ai mon dat
alap ján: „Jellesz,melynekellenemonda-
nak”– mond ta Jé zus ról Si me on, ami kor
be mu tat ták a gyer me ket a temp lom ban.
LengyelLászló po li to ló gus a kí vül ál -

ló né ző pont ját kép vi sel te a be szél ge tés -
ben, azét a kí vül ál ló ét, aki pár be szé det
foly tat az egy ház zal. El is me rés sel szólt a
pá pa ter mé sze tes sé get su gár zó, spon tán
gesz tu sa i ról, ar ról, hogy nem ré mül
meg a ta lál ko zá sok tól. Nagy ér de mé nek
tart ja, hogy em be ri pár be szé det foly tat
a nem zet kö zi po li ti ka szint jén is. Fel idéz -
te az Obama el nök kel va ló ta lál ko zá sát,
fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy az ame -
ri kai el nök ké sőbb egy be szé dé ben idéz -
te is Fe renc pá pa egyik gon do la tát: „Aki
el kezd a go nosz nyel vén be szél ni azért,
hogy a go nosz el len har col jon, az ma ga
is go nosszá vá lik.” Fon tos meg szó la lá sai -
nak pél dá ja ként em lí tet te, ami kor a pá -
pa 2014-ben el mond ta az Eu ró pai Par -
la ment ben, hogy a Föld kö zi-ten ger a ha -
lál ten ge ré vé vá lik. Vé le mé nye sze rint a
pá pá nak és így a ka to li kus egy ház nak so -
ha nem volt ak ko ra te kin té lye, mint nap -
ja ink ban.
BeerMiklóspüs pök rö vi den szólt ar -

ról, mi az, amit leg in kább cso dál Fe renc
pá pá ban. El ső ként kép sze rű, jól ért he -
tő, új sze rű ki fe je zés mód ját em lí tet te.
Pél da ként a két nap pal ko ráb ban Me xi -
kó ban, a Má ria-kép előtt el hang zott

mon da tát idéz te fel: „Vál junk mind -
nyá jan kegy hellyé.” El lent mon dott ez zel
„kegy hely já ró má ni ánk nak”, és köz ért -
he tő mó don azt kér te, vál junk kegy hellyé,
hi te les em be rek ké – ma gya ráz ta a püs -
pök. A pá pa má sik fon tos tu laj don sá gá -
nak azt tart ja, hogy sza bad, gör csök nél -
kü li em ber, nem jön za var ba: meg mos -
sa a nők lá bát, ölé be ve szi az af ri kai gye -
re ke ket… Nagy bel ső bé ke van ben ne,
és er ről az alap ról min den ki vel meg ta -
lál ja a han got. 

Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
hang sú lyoz ta, hogy Fe renc pá pa gesz tu -
sai a pro tes tán sok nak is so kat je len te nek.
Mél tat ta, hogy va ló ban na gyon em be -
ri, amit mond – aho gyan Jé zus is na gyon
em be ri, sőt meg hök ken tő, pro vo ka tív
volt. Fel idéz te az el ső je le ne tet Fe renc pá -
pa meg vá lasz tá sa után, ami kor „jó es tét!”
kö szö nés sel állt a hí vek elé. Na gyon
fon tos ugyan ak kor az is – tet te hoz zá –,
amit utá na tett: le tér del tet te a tö me get,
és kér te, hogy imád koz za nak ér te.

Az evan gé li kus püs pök fel idéz te,
hogy ami kor a pá pa el lá to ga tott a ró mai
evan gé li kus temp lom ba, nyíl tan be szél -
ge tett a hí vek kel, vá la szolt a kér dé se ik -
re, köz tük a ve gyes há zas sá got és az
eu cha risz ti á ban va ló kö zös sé get érin tő
kér dés re is. Fa bi ny Ta más úgy lát ja, Fe -
renc pá pa va ló ban kész tenni az egy ház
lát ha tó egy sé gé ért. En nek kap csán fel -
idéz te a re for má ció ide jén Lu ther mel -
lett te vé keny ke dő Me lancht honnak egy
ab ban a kor ban el ve tett gon do la tát: azt
ja va sol ta, hogy ha iu re di vi no (is te ni jo -
gon) nem is, de iu re hum ano (em be ri jo -
gon) el le het ne fo gad ni a pá pa el ső sé gét. 

Az evan gé li kus püs pök a fó rum
má so dik fe lé ben, kér dé sek re vá la szol -

va, ki fe jez te azt a re mé nyét, hogy ta -
lán még a mi éle tünk ben lét re jö het az
úr va cso rai kö zös ség a fe le ke ze tek kö -
zött. Ki emel te, hogy Fe renc pá pa nyit
az or to do xok, a pro tes tán sok és az
evan gé li u mi ke resz tény gyü le ke ze tek
fe lé is. 

A be szél ge tés érin tet te azt a kér dést
is, kell-e az egy ház nak po li ti zál nia.
Len gyel Lász ló sze rint Fe renc pá pa po -
li ti kai kér dés sé tet te Jé zus kér dé se it, így
a tár sa dal mi egyen lőt len ség kér dé -
sét. A po li to ló gus ki emel te, hogy egy
egész en cik li kát szen telt a kör nye zet -
vé de lem ügyé nek, az zal a fon tos meg -
ál la pí tás sal, hogy meg kell őriz ni a Föl -
det a sze gé nyek nek. A vi lág nagy kér -
dé se i re vá la szol, nem az egyes ál la mok
po li ti kai kér dé se i re. Len gyel Lász ló fel -
hív ta a fi gyel met a nem ze ti ka to li ciz -
mus, va la mint az egy ház és az ál lam
össze fo nó dá sá nak prob lé má já ra. 

Szólt egy má sik ké nyes kér dés ről is,
amely ben alap ve tő en kü lön bö zik a vi -
lá gi és a ke resz tény hí vő ál lás pont. Vé -
le mé nye sze rint ko runk ban élet for ma-
há bo rú zaj lik, és az egy ház nak en ged mé -
nye ket kel le ne ten nie – akár az abor tusz,
a fo gam zás gát lás kér dé sé ben is –, kü lön -
ben el ha lad mel let te a vi lág.

Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
meg erő sí tet te, hogy a pá pa leg erő tel je -
sebb üze ne te az ir gal mas ság: az em be ri
nyo mo rú ság ir gal mas sá gért ki ált. A be -
szél ge tés egy ké sőb bi sza ka szá ban pe dig
vá la szolt Len gyel Lász ló fel ve té sé re az
élet for ma-há bo rú ról, il let ve fel tet te a
kér dést, va jon baj-e, ha el megy az egy -
ház mel lett a vi lág. Jé zus nem akart fel -
zár kóz ni a kor szel lem hez: a jé zu si po zí -
ció in kább an nak a vál la lá sa, hogy ki -
sebb ség ben ma ra dunk – ál la pí tot ta meg.

g THULL NER ZSU ZSAN NA
Forrás:MagyarKurír

Katolikus,protestánsésviláginézőpontból

Pár be széd és vi ta Fe renc pá pá ról 
Ferenc pápárólosztottákmeggondolataikategymássalésahallgatósággal
BeerMiklós vácimegyéspüspök,FabinyTamásevangélikuspüspök,Kama-
rásIstvánvallásszociológusésLengyelLászló politológus.Afebruár15-ike-
rekasztal-beszélgetésnekabudapestiDeáktérievangélikusegyházközséggyü-
lekezetinagytermeadottotthont.

A bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem kö vet ke ző al kal mát már ci us
7-én, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom
ká pol ná já ban (1014 bu da pest, tán csics mi hály u. 28.) Dr. Fa bi ny ta más püs -
pök áhí ta tát kö ve tő endr. Mo nok Ist ván szé che nyi-dí jas iro da lom- és mű -
ve lő dés tör té nész, egye te mi ta nár, az mta Könyv tá rá nak fő igaz ga tó ja tart
elő adást lu ther vagy me lancht hon? – a ma gyar or szá gi re for má ció ha gyo -
má nyai cím mel. a be lé pés in gye nes, min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Vi lág ima nap. a ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus ta ná csá nak női bi zott -
sá ga szer ve zé sé ben már ci us 4-én lesz az idei vi lág ima nap, amely nek ke re té -
ben a ku bai ke resz tyén test vé re ket is mer het jük meg, és imád koz ha tunk ér -
tük. tisz te let tel tá jé koz ta tom, hogy a vi lág ima nap anya ga le tölt he tő a
www.me ot.hu hon lap ról a me nü ben a „női misszió”-ra kat tint va. Kí vá nok a
gyü le ke ze tek nek ál dott és bé kés, is ten től meg ál dott öku me ni kus al kal ma kat!

test vé ri kö szön tés sel: dr. Fischl vil mos fő tit kár

Kö szö net az 1%-ért. az ala pít vány a bajcsy is ko la Gyer me ke i ért ala pít vány
kö szö ni a szá má ra – a 2015. ren del ke ző év re vo nat ko zó an – fel aján lott 629 343
fo rint ado mányt. az össze get te het ség gon do zás ra, a ta nu lók esély egyen lő -
sé gé nek biz to sí tá sá ra és kö zös sé gi prog ra mok szer ve zé sé re for dít juk. 

az ala pít vány ku ra tó ri u ma
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap(február28.)
Simonanyósalázasanfeküdt,ésazonnalszóltakfelőleJézusnak.Őpedigodalépve
megfogtaakezét,éstalpraállította,úgyhogyazasszonytelhagytaaláz.Mk 1,30–31
(Ézs 41,13; Lk 9,57–62; Ef 5,1–8a; Zsolt 141) Ami kor be te gek va gyunk, ki nek szó lunk,
ki hez me gyünk el ső ként? A szom szé dunk hoz vagy az or vo sunk hoz? He zi tá lunk,
vagy azon nal in téz ke dünk? Vagy hit tel, imá ban kér jük a mi ál dott Or vo sun kat? Test -
vé rem, na gyon meg gon do lat lan do log vé gig sé tál ni az éle ten a hit paj zsa nél kül, mert
re mé nye in ket olyan gyak ran gú nyol ja ki a ku darc, és bo rul nak fel ter ve ink. de aho -
gyan Spur geon is ír ja: „Az öröm sö tét ben is éne kel, mint a pa csir ta, di csé ri Is tent
a zi va tar kö ze pet te, és ma gasz tal ja szent ne vét az or kán zú gá sa kö zött is.” Öröm -
mel a szí vünk ben tu dunk mi is vi gasz tal ni: egy kis ked ves ség egy nap bol dog sá -
got je lent het an nak, aki nagy fáj dal má tól szen ved.

Hétfő(február29.)
Azelsőpillanatbanugyansemmifélefenyítésnemlátszikörvendetesnek,hanemke-
servesnek,későbbazonbanazigazságbékességesgyümölcséthozzaazoknak,akikmeg-
edződtekáltala. Zsid 12,11 (Jer 10,24; Lk 14,[25–26]27–33[34–35]; Mk 14,1–11) Ver -
seny spor tol tam éve ken ke resz tül. Ren ge teg edzé sen kel lett részt ven nem, hi deg ben,
me leg ben, is ko lai idő ben, nyá ri szü net ben, hét köz nap és hét vé gén. Sok ke mény erő -
sí tés, könnyes, ve rí té kes küz dés, mely re sok szor úgy gon dol tam, hogy fö lös le ges volt.
És ami kor oda áll hat tam a do bo gó leg fel ső fo ká ra, min den ne héz pil la nat ha tal mas
öröm mé, bé kes sé ggé vál to zott ben nem. Meg edző dött min den ben nem a győ ze lem
nap já ra. Sok ne héz, küz del mes, szí ve ket szag ga tó na punk, évünk után ott lesz Va -
la ki utunk vé gén, ki nek ál dó ke ze öle lé sé ben bé kes ség re, öröm re ta lál szí vünk.

Kedd(március1.)
Legyetekerősekésbátorszívűekmind,akikazÚrbanreménykedtek!Zsolt 31,25 (Mk
13,13b; Jób 17,11–17; Mk 14,12–16) Az em ber igyek szik úgy ne vel ni a gyer me két, hogy
érez ze, az ott ho na tö ké le tes biz ton sá got nyújt szá má ra. Ez után ar ra ta nít ja meg, hogy
eb ben a na gyon bo nyo lult vi lág ban is meg ta lál ja a biz ton sá gát. de nem úgy, hogy
min den től óv ja, és meg tilt ja ne ki, hogy ki lép jen a vi lág ba. Ha nem úgy, hogy hagy -
ja, hadd men jen bát ran, ta nul jon meg áll ni a sa ját lá bán, ab ban a tu dat ban, hogy
ott van mö göt te az ott hon biz ton sá ga, aho vá min dig vissza vo nul hat, ha úgy adó -
dik. Mi is így le he tünk erő sek és bát rak, hogy tud juk, ott van mö göt tünk mennyei
Atyánk vé del met, biz ton sá got nyúj tó ke ze. 

Szerda(március2.)
Álljatokmegtehát[…],saruthúzvalábatokra,készenabékességevangéliumahir-
detésére.Ef 6,14–15 (Ézs 52,7; Mt 13,44–47; Mk 14,17–25) A hét kö ze pén, a nagy ro -
ha nás köz ben áll junk meg egy ki csit. Meg tu dunk-e, meg aka runk-e áll ni? Bár meg
tud nánk ta nul ni a hét köz na po kat ün ne pel ni, ahogy fel tű nés nél kül kez dőd nek, és
sor jáz nak egy más után! Mint a teg na pi nap meg az előt te lé vő, a kis, mu lan dó bosszú -
sá gok kal: egy ko ra reg ge li, mú ló fej fá jás, a ki öm lött ká vé, a sü tő ben fe lej tett pi rí -
tós… Eze ket a na po kat kel le ne meg be csül ni. Az ilyen na po kon kel le ne meg áll ni és
há lát ad ni.

Csütörtök(március3.)
Én[…]igazatbeszélek,ésvanerőmaszabadításhoz!Ézs 63,1b (Róm 5,18; Mt 19,16–
26; Jn14,1–14) Én – és a pon to zott rész be gon dol juk oda a sa ját ne vün ket – iga zat
be szé lek. Igaz-e ez az ál lí tás? Böjt har ma dik he té ben a meg ál lás nap ja után te gyük
ke zün ket a szí vünk re: iga zat be szé lek-e min den kor? „A leg ne he zebb az élet ben: él -
ni és nem ha zud ni” – ír ja dosz to jevsz kij. Min den pil la nat ban dön te nünk kell: épít -
jük vagy rom bol juk az éle tün ket, ho gyan be szé lünk és gon dol ko dunk má sok ról?
Te hogy dön tesz ma, Test vé rem? Egé szen ad dig, amíg akár egy va la ki is van, aki hisz
a jó ban, és meg is küzd ér te, nem arat di a dalt a sö tét ség. de pró bál koz ni fog, ezért
ne künk min den nap ébe ren kell őr köd nünk.

Péntek(március4.)
Egyedülteismeredmindenembernekaszívét. 1Kir 8, 39 (2Thessz 2,16–17; Mt 10,34–
39; Jn 14,15–26) „Mű sze rek raj zol nak iz ga tott gör bét, / de egyik sem mu tat ja meg,
/ Hogy mi la kik mé lyen a szí vem ben” – ének li Zo rán a Valaholmélyenaszívem-
ben cí mű da lá ban. Me he tünk min den fé le szív vizs gá lat ra, EKG-ra, szív ult ra hang -
ra, egyik sem fog ja meg mu tat ni, meg lát tat ni, mi la kik mé lyen a szí vünk ben. de Is -
te nünk is me ri mind annyi unk szív ve ré sét. Há la és di cső ség ér te!

Szombat(március5.)
Énazonbaneztmondtam:Hasztalanfáradoztam,semmiért,hiábapazaroltam
erőmet.DeazÚrnálvanazénügyem,ésmunkámjutalmaIstenemnél. Ézs 49,4
(Mk 4,26–28; Gal 6,[11–13]14–18; Jn 14,27–31) Mennyi min den ről le mond tunk
már. Mennyi le he tő sé get hagy tunk el men ni ma gunk mel lett, mert azt gon dol -
tuk: ne kem ez úgy se men ne. Ha már min den ről és min den ki ről le mond tál, ne
fe ledd, hogy köz tük vagy ma gad is. Vö rös mar ty ezt ír ja: „És még is – még is fá -
ra doz ni kell.” Ne künk is fá ra doz nunk kell. de nem hi á ba! Böjt har ma dik he té -
nek igé je így szól hoz zánk: „SzememállandóanazÚrranéz!” (Zsolt 25,15) Bár -
mi lyen ne héz is, bár mi lyen fá rasz tó is, ne le fe lé, a sem mi be, ha nem fel fe lé te kint -
sünk, mert on nan jön a mi se gít sé günk! g PO NICSÁN ER ZSÉ BET
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„Akiazekeszarváratesziakezét,éshátratekint,nemalkal-
masazIstenországára.” (Lk 9,62)

Böjt 3. he té ben az Útmutató reg ge li s he ti igé i ben Jé zus, az Is -
ten Bá rá nya hív kö ve té sé re, hogy el jus sunk Is ten or szá gá ba.
ő szol gál ni jött, s meg halt bű ne in kért, mint „azIgazanemiga-
zakért,hogyIstenhezvezessenminket”. (1Pt 3,18) Vall juk is:
„A mi bű ne ink, Uram Is ten, na pon ként kí noz nak, kí sért ve ben -
nün ket, de ké rünk té ged, Uram, sza ba díts meg min ket a go -
nosz tól ma és éle tünk nek min den ide jé ben!” (GyLK 758) „Jé -
zus Krisz tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök
bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK)
ImitatioChristi:Krisz tus kö ve té sé nek lé nye ge: Oculi!„Szemem
állandóanazÚrranéz…” (Zsolt 25,15) S mi is néz zünk fel Krisz -
tus ra! „Ha te Krisz tus kö ve tő je akarsz len ni, ne pa nasz kodj,
és ne per le kedj, mi kor mél tat lan ság esik raj tad, ha nem tűrd
el öröm mel! Hi szen a Krisz tus mind ezt ár tat la nul szen ved te
el” – ta ná csol ja Luther.Ta nít vá nya i nak egész élet foly ta tá suk -
kal kell bi zony sá got ten ni ük a Mes te rük ről szó ló öröm hír ről.
Aki ket ő hív el – „Kövessengem!” –, azok szá má ra a ta nít vá -
nyi al kal mas sá gi vizs ga kö ve tel mé nyét fo gal maz za meg he ti
igénk. Nem szab hat nak elő fel té telt: „Követlek,Uram,deelőbb
engeddmeg,hogy…” (Lk 9,59.61) Is ten gyer me kei nem szol -
gál hat nak ide gen is te nek nek! Pál is er re hív: „Legyetektehát
Istenkövetőimintszeretettgyermekei,éséljetekszeretetben,aho-
gyanKrisztusisszeretettminket,és[…]éljetekúgy,mintavi-
lágossággyermekei.” (Ef 5,1.2.8) Az ő kö ve tő je nem sze ret het
ná la job ban sen kit s sem mi mást, s ön ma gát is meg kell ta gad -
nia! „Havalakinemhordozzaamagakeresztjét,ésnemjönutá-
nam,aznemlehetazéntanítványom.”Kö ve té sé nek szi go rú -
sá gát szem lél te ti a to rony épí tés és a had ba vo nu lás pél dá já val
is Jé zus: „Ígytehát,akiközületeknemmondlemindenvagyo-
náról,aznemlehetazéntanítványom.” (Lk 14,27.33; lásd 18,22)
Jób a böj ti „miért?”kér dé se i vel Is te nét ost ro mol ja: „Miértnem
veszedlerólamaszemed?Miértnembocsátodmegvétkemet,
miértnemnézedelbűnömet?” (Jób 7,19.21) Jé zus ha son la tok -
ban ta ní tott az Is ten or szá gá ról: „Hasonlóamennyekországa
aszántóföldbenelrejtettkincshez […],akereskedőhözis,akiszép
gyöngyöketkeres[…],atengerbekivetetthálóhozis…” (Mt 13,44–
47) A gaz dag if jút így hív ta: „…menjel,addelvagyonodat,oszd
szétaszegényeknek,éskincsedleszamennyben;azutánjöjj,és
kövessengem!”„Akkorkicsodaüdvözülhet?”„Embereknekez
lehetetlen,deIstennekmindenlehetséges.” (Mt 19,21.25.26; lásd
Jn 3,16) Krisz tus kö ve té sé nek alap kér dé se: kit sze retsz leg job -
ban? „Akijobbanszeretiapjátvagyanyját[…],fiátvagyleá-
nyát,mintengem,aznemméltóhozzám;ésakinemveszifel
keresztjét,ésnemkövetengem,aznemméltóhozzám” (Mt 10,37–
38) – így ok tat Urunk, s ez Pál sa ját ke zé vel írt üze ne te: „Én
azonbannemkívánokmássaldicsekedni,mintamiUrunkJé-
zusKrisztuskeresztjével…”(Gal 6,14)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„…haaföldbevetettbúzaszemnemhalmeg,egymagamarad;
dehameghal,sokszorostermésthoz.” (Jn 12,24)

Böjt 4. he té ben az Útmutató reg ge li s he ti igéi az Úr Jé zust
mint az élet Ke nye rét lát tat ják, ezt ő je len tet te ki ön ma gá -
ról (lásd Jn 6,48), s az ő élet ál do za ta (lásd Róm 5,8) a mi örök
örö münk kút for rá sa. Laetare: „ÖrüljetekJeruzsálemmel!Vi-
gadjatokvelemindnyájan,akikszeretitek!” (Ézs 66,10; lásd
61,10.) „Ar ról is mer jük meg a sze re te tet, hogy Jé zus az ő éle -
tét ad ta ér tünk.” (1Jn 3,16; LK) Min den ch ris ti a nus ör ven -
dez het böjt kö ze pén is, mert „az Úr az én pász to rom, nem
szű köl kö döm. Lel ke met meg vi dá mít ja, az igaz ság ös vé nyén
ve zet az ő ne vé ért”. (GyLK 683,2) Az is ten fé lő gö rö gök is meg
akar ták is mer ni Jé zust, de ő a sa ját sor sát (is) szem lél te tő he ti
igénk kel fe lelt, amit így in do kolt: „…akipediggyűlöliazéle-
tétevilágon,örökéletreőrzimegazt.Havalakinekemszol-
gál,engemkövessen;és[…]aztmegbecsüliazAtya.” (Jn 12,25–
26) Pál a min den vi gasz ta lás Is te nét di cső í ti, s há lát ad azért,
„hogymiismegvigasztalhassunkmásokatmindennyomo-
rúságban”. Bi zo nyos ab ban, „hogyamiképpenrészestársak
vagytokaszenvedésekben,ugyanúgyavigasztalásbanis”.
(2Kor 1,4.7) A ke nyér cso da után a so ka ság mennyei ke nye -
ret kér Jé zus tól; ő ki je len ti: „Énvagyokazéletkenyere:aki
énhozzámjön,neméhezikmeg,ésakiénbennemhisz,nem
szomjazikmegsoha.”Min den kor az az Is ten nek tet sző cse -
le ke det, „hogyhiggyetekabban,akitőküldött”. (Jn 6,35.29)
Jób a szen ve dé sei ál tal jut el e fel is me rés re: Is ten nek min -
dig iga za van! „Igaz,tudom,hogyígyvan:hogyislehetneiga-
zaazembernekIstennelszemben?Mertőnemember,mint
én[…]Nincsisköztünkdöntőbíró…” (Jób 9,2.32.33) Jé zus ké -
ri kö ve tő it: „…maradjatokmegazénszeretetemben[…],hogy
azénörömömlegyenbennetek,ésörömötökteljeslegyen.”(Jn
15,9.11–12.16) Dr.Luther sze rint: „Az öröm tit ka ez: tart sa ma -
gát az em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Krisz -
tus drá ga ígé re té vel, hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma -
rad, s meg ol tal maz, hogy sem mi baj ne árt son, ör dög s vi -
lág sem mi ha tal ma el ne ti por jon, se tő le el ne sza kít son.”
Pált a hi te kény sze rí ti az evan gé li um hir de té sé re: „Hittem,
azértszóltam!Mertmindenértetekvan,hogyakegyelemso-
kasodjék,ésegyretöbbenadjanakhálátIstendicsőségére.”
(2Kor 4,13.15) Az Úr Jé zus a bú csú be szé dé ben kö ze li vissza -
té ré sét ígé ri ta nít vá nya i nak: „Bizony,bizony,mondomnek-
tek[…],szomorúságotokörömrefordul.Ismétmeglátlakmajd
titeket,ésörülnifogaszívetek,ésörömötöketsenkisemve-
hetieltőletek…” (Jn 16,20.22) Urunk az igaz ság Lel két ígé -
ri az őt sze re tők nek: a ben ne hí vők ve le él nek. „Akielfogad-
japarancsolataimat,ésmegtartjaazokat,azszeretengem[…],
énisszeretnifogomőt,éskijelentemnekimagamat.” (Jn 14,21)
Je lentsd ki ezt te is: „Szív ből sze ret lek, Jé zu som. // S té ged
di csér lek szün te len!” (EÉ 362) g GA RAI ANd RÁS

Hány szor la poz tad fel Bib li á dat se gí tő
mon da to kért pil la nat nyi prob lé má id
meg ol dá sá hoz? Hány szor re mél ted,
hogy ha ol va sod az Igét, ak kor éle ted
egé sze for dul hat új irány ba, ak kor meg -
lát ha tod ál lan dó hi bá i dat és a he lyes utat
is? És a Szent írást ol vas va hány szor
kap tad ma gad azon, hogy a te kin te ted
csak át sik lik a so ro kon, de gon do la tai -
dat már nem ra gad ja meg a szö veg?

Az Efezusi levél jó szán dék kal és
nagy oda adás sal igyek szik a jó ra ve zet -
ni ol va só it. Fon tos, hogy mi is ko mo lyan
ve gyük sa ját hely ze tün ket, és így re á li -
san mér jük ma gun kat az ol va sot tak hoz.
Pál in tő sza vai az üres be széd ről vagy a
tisz tá ta lan ság ról nem csu pán ál ta lá nos
ér vé nyű eti kát ta ní ta nak ne künk, ha nem
sze mé lyes éle tünk hely ze te i re rá vi lá gí -
tó fi gyel mez te té se ket ad nak. Gő gö sek és
igaz ta la nok len nénk, ha má so kon kez -
de nénk szá mon kér ni eze ket ahe lyett,
hogy elő ször is ma gunk ba te kin te nénk.

Önvizsgálatidején.A böj ti idő sű rű -
jé ben jár va – ta lán most elő ször, ta lán
már so kad já ra, új ra és új ra – ér de mes
ma gun kat úgy meg vizs gál ni, hogy
hét köz nap ja ink ban mi min dent te -
szünk Krisz tus kö ve té sé ben, és mit a sa -
ját aka ra tunk nak en ge del mes ked ve.
Pál ar ra a sze re tet re buz dít, amely
Krisz tus ban lát ha tó vá lett, aki „szere-
tettminket,ésönmagátadtaértünk”. Jé -
zus ma ga is ezt ta ní tot ta: „Nincssenki-
bennagyobbszeretetannál,minthava-
lakiéletétadjabarátaiért.” (Jn 15,13) Éle -

te pél dá já val meg is erő sí tet te a ben ne
mun kál ko dó sze re tet ről mon dott sza -
va it. Mi mennyit tu dunk ten ni sze ret -
te in kért? Lát ha tó-e raj tunk, hogy Krisz -
tus hoz tar to zó ként ab ban a sze re tet ben
élünk, amely ezt az ál do zat kész sé get is
ter mé sze tes nek ve szi?

Pál sza vai ab ban is se gí te nek, hogy
ész re ve gyük, gyak ran üres be széd del ve -
zet nek meg min ket. Lép ten-nyo mon
hall hat juk a ha zug, fél re ve ze tő szó -
özönt, a mé dia ere je, a rek lá mok so ka -
sá ga mind ezen ala pul. Vagy mi lyen sok
sem mit mon dó fe cse gést hal lunk, akár
a köz vet len kör nye ze tünk ben is! A te -
le fo ná lás ra for dí tott idő má ra a nap (és
min den nap!) je len tős há nya dát ki te szi,
de tény leg van kap cso la tunk azok kal,
akik kel be szé lünk? Tud juk-e mi nő sé gi -
vé ten ni az egy más sal töl tött időt, vagy
csak be szé lünk kény sze re det ten, nem
egy más ra fi gyel ve?

Bátorítófigyelem.Ha in tel mek ként ol -
vas suk az ige sza kaszt, igye kez zünk a bá -
to rí tá so kat és a fi gyel mez te té se ket jól fo -
gad ni! Éle tünk so rán ugyan is sok szor
ka punk má sok tól úgy in tel me ket, hogy
ön kén te le nül is el uta sí tást vál ta nak ki be -
lő lünk. Kü lön fé le kép pen szen ved jük
el má sok in tel me it, uta sí tá sa it. Egy jó ta -
nács előbb re visz, de so kan hasz nos nak
szánt ta ná csa ik kal ép pen hogy ne héz
hely zet be hoz nak min ket. A mi nő sí tés,
fő leg a rossz nak mi nő sí tés nem ins pi -
rá ló, gör csös sé te szi az em bert, ked vet -
len né és ke se rű vé vál hat tő le. Ami kor
egy más hoz for du lunk jó nak gon dolt
meg lá tá sa ink kal, er re min dig fi gyel -
jünk na gyon oda! Bölcs nek szánt igaz -

sá ga ink he lyett sok kal töb bet tu dunk se -
gí te ni a csen des fi gyel münk kel, s ha így
a má sik em ber hely ze tét őszin te nyi tott -
ság gal át tud juk érez ni.

Az ilyen fi gye lem az, amely re min -
den ki nek szük sé ge van, a leg ki sebb
gyer mek től az idős em be rig. Pél dát lá -
tunk er re az evan gé li um ban is, hi szen
Krisz tus ön zet len sze re te tet ad, min dig
az em bert né zi, so sem a ma ga si ke rét.
Fi gyel ar ra, aki vel ép pen együtt van,
meg hall gat ja, nem bánt ja. Nem meg -
ijesz te ni akar ja, ha nem biz to sí ta ni Is ten
el nem mú ló sze re te té ről.

Mennyi re fon tos, hogy Pál sza vai is
bá to rí ta ni és ösz tö nöz ni akar nak, ígé -
re tet hor doz nak! Ne a ke mény íté le tet
hall juk meg sza va i ban, ha nem az Is ten
kö ve té sé re hí vó lel kes ösz tön zést! Ránk
fi gyel nek a sza vai, és a mi ak tu á lis élet -
hely ze tünk ben szól nak hoz zánk.

Tekintetünkiránya.Ocu li va sár nap -
ján még erő sebb hang súlyt kap az,
hogy sze me in ket mer re for dít juk, hon -
nan vár juk a se gít sé get. A vi lá gos ság
gyer me ke i nek ne vez min ket a le vél, és
ez is na gyon bá to rí tó. A ta vasz ele ji hi -
deg idő ben is ér de mes a he gyek be ki -
rán dul ni. A ko pár ágak kö zött egy
völgy ben az em ber sö tét ben van, az tán
fel ér a hegy or má ra, ki jut a fény re, és
egy sze ri ben min den át lát ha tó vá lesz,
min den fel tá rul. Ilyen sok szor az em -
ber élet út ja is. Sö tét ben jár, és ne he zen
tá jé ko zó dik. Vá gyik ar ra, hogy meg lás -
sa út já nak szép sé gét és ér tel mét, és ta -
lán sej ti is, mer re van a cél ját je len tő
csúcs. de oda fel kell jut ni, és egye dül,
sok aka dály kö ze pet te ne héz meg ta lál -
ni a jó utat, ne héz el fá rad tan új erő re
kap ni. Még is fel le het jut ni a sö tét ből
a vi lá gos ba, ha a ván dor fel fe lé te kint -
ve on nan vár ja az erőt. 
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A VASÁRNAP IGÉJE

Böjt3.vasárnapja(Oculi)–Ef5,1–9

Sö tét ből vi lá gos ság ra


