
 

 

 

    

 
Zsolt 14,1 

 

 Mit is szoktunk gondolni Istenről? Gondolataink általában szerteágazóak. Oly sok minden szokott az 

eszünkbe jutni, és oly sokat szeretnénk a mélyben elrejteni. A hívő ember gondolatai elsősorban az Isten 

dolgaival foglalkoznak. A nagy kérdés, szoktunk-e bolondok lenni? Boldog az az ember, aki nem! 

  Az emberi élet mulandóságában vergődő emberek többsége eljutott már a legmegrázóbb kérdésig, 

amely az Isten létezését kérdőjelezi meg. Felbolydult családok, kórházak és temetők gyakorta sugározzák a 

reményvesztett felkiáltást: Ha létezne Isten, nem engedte volna, hogy megtörténjen… Ott, ahol az emberi elme 

elveszíti józan értékelését, jelentkezik a vigasztalás szava Isten igéjén keresztül. Az egyházak a vigasztalás 

Istenének a szócsövei, akik a legjobban ismerik az ember Isten utáni vágyakozásának igényét.  

 Egyházak. Szerdán egy római-katolikus érsek, egy teológus professzor, három evangélikus és egy 

református püspök fejezte ki a közös gyökerekhez való tartozásunkat. Egyik előadó oly találóan fogalmazta 

meg: Ha már ennyire ismerjük egymást, kíváncsiak vagyunk-e egymás értékeire? Az értékekre! Értékeinket 

sugározzák templomaink kívülről, de oly kevesen kíváncsiak a belső értékekre. Fontos az építés ideje és az 

építészeti stílus, de az Isten igéjének értékét már csak nagy vonalakban keresik.  

 Mi is az egyház legnagyobb értéke? Az evangélium, az örömüzenet. Az evangéliummal szolidárisak kell 

legyünk, nemcsak hallgatójává, hanem terjesztőjévé is kell válnunk. Hogy lássa a világ… Mit is lát a világ? 

Hogy mi is gyakorta viselkedünk bolondként, mint hitvallóként.  

 A Reformáció havában az újraértelmezésnek kellene dübörögnie. El kellene ismernünk egyházaink 

értékeit, felismerve azt, hogy egymás nélkül képtelenek vagyunk küldetéseinket teljesíteni. Együtt kell 

megélnünk az evangélium terjedésének sikereit, megtalálva a közös szolgálat felfedezésének örömét. Mi más 

kell legyen a stratégia, mint a közös misszió. Kis országunkban négy és fél millió ember nem tartozik egyetlen 

felekezethez sem, ők a zsoltáros „bolondjai”, és mi mégsem őket akarjuk megszólítani, hanem egymás vödréből 

próbálunk híveket halászni… 

 Reformáció ünneplése? Ünnepelni kell a Reformációt? Mi evangélikusok ezt így gondoljuk, ugyanakkor 

fontosnak tarjuk az ünneplés helyett a megemlékezés fontosságának a kiemelését.  Miért is? Mert az 

egyházszakadás nem lehet ünneplés tárgya, ellenben az egészséges visszaemlékezés visszavisz a kezdethez, oda 

ahol elromlott küldetésünk, hogy ismét megtaláljuk szolgálatunk igazi célját. A közös út folytatásához 

szükséges a feltétel nélküli együttműködés. Kránitz Mihály katolikus tanár a célt és az eredményt az 

evangélium világosságának a visszasugározásában látja, legyünk visszfénye Krisztusnak. 

 Van Isten, de lenni kell elszántságnak is a felismeréshez. 

Jakab Béla 



   

 
Ulrich H. J. Körtner:  

 

 

 
A bécsi evangélikus teológus, Ulrich H. J. Körtner 2016. szeptember 1-jén, Schlierbachban tartott előadásában 

– Reformációi impulzusok a 21. században – arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyháznak feladata és 

kötelessége a keresztény profil kiélesítése. 
 

 A sürgető probléma gyökerét nem a hiányzó spiritualitásban 

látja, hanem abban, hogy a hit nincs tematizálva és átbeszélve. Ezért 

szükséges ismét a figyelmünket alapvető kérdések felé irányítani, mint 

pl. „Ki Jézus Krisztus ma nekünk?” A Jézus Krisztusban megnyilvánult 

Istenről van szó és ebből a szemszögből kiindulva kell a hit és az egyház 

identitását meghatározni. 

 A reformáció alapvető kérdéseit újra kell értelmezni, követeli a 

teológus, így a reformációi meggyőződést is: „Egyedül Isten 

kegyelméből.” Hiszen a mai világban, amikor a média, a politika és az élet sok más területén azzal találkozunk, 

hogy az embert terheli minden felelősség a világban létező rosszért, mindezt úgy, hogy egyszerre vádló és 

vádlott, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az utolsó ítéletet Isten mondja ki felettünk. 

 Ebben az összefüggésben válik nagyon is szükségszerűvé és fontossá a reformáció üzenete a ma bűnöse 

számára is. Egy olyan világban, ahol az Isten ítélőszékétől való félelem elhalványodott, és az isteni ítélet 

helyére az emberi ítélkezés került. A bűn kapcsán további kérdések is felmerülnek, mint a helytelen Isten-

kapcsolat, a helytelen én-kapcsolata az embernek önmagával és embertársaival, illetve a teremtéssel szemben 

is. Isten hűsége az emberhez, minden bűne ellenére, arra mutat rá és arra tanít meg, hogy Isten teremtményei 

vagyunk. (Forrás: Evangelischer Pressedienst für Österreich alapján: evangelikus.hu, fordítás: Külügyi Osztály.) 

 
 

 
 

Sören Kierkegaard 

 
 

Uram, Istenem!  

Téged hív az ember az ínség napjain,  

    és neked tartozik hálával az örvendezés idején.  

Milyen nagyszerű dolog hálát mondani,  

amikor minden nehézség nélkül belátjuk,  

    hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket;  

amikor maga a szív is készséggel belátja ezt,  

és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal.  

De még boldogabb, aki hálát ad akkor is,  

    ha élete szomorú marad.  

Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is,  

    ha szíve elkeseredik és lelke elsötétül,  

    amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz,  

    és az emlékezet feledékennyé válik,  

    amikor a szeretet rémülten visszaborzad,  

    és az okosság ellenáll,  

        nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből,  

– még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek.  

Mert az igazán szereti Istent.  

Elmondhatja neki, a Mindentudónak:  

„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged!” 



 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann..  

     Szerda 10 óra – bbiibblliiaaóórraa..    

       Szerda 10 óra – bbaabbaa--mmaammaa  kköörr  Anettel.  

     Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – kkoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss..  

       Október 30., 10 óra – rreeffoorrmmáácciióóii  mmeeggeemmlléékkeezzééss  úrvacsorával.  

                                                             Október 31. 11 órakor A Budai Egyházmegye gyülekezeteinek  

 rreeffoorrmmáácciióóii  mmeeggeemmlléékkeezzééssee    a Budavárban, amit a Duna Tv élőben közvetít.  

 Minden testvérünket várunk! A lelkünk számára fontos az ünneplés,  

 az üres padok látványa elbizonytalanítja a tévé előtt ülőket.      

       November 6. – kkeerreesszztteellééss és kkoonnffiirrmmaanndduuss  ttaalláállkkoozzóó..  

          

 

 

Hálaadással köszönjük neked a Földet, amelyet szereteteddel teremtettél,  

amelyet szépségeivel, áldásával, titkaival együtt az embernek adtál,  

hogy gondozza, és éljen rajta nemzedékről nemzedékre örömben és békességben. 

Köszönjük a természet gazdag kincseit, a hófödte hegyet, a virágos völgyet, a kék színű tengert,  

a mesélő erdőt, a termékeny földet, és mindenek felett a mindennapi kenyeret. 

Áldj meg minket és a Tőled kapott javainkat, fordítsd javunkra ajándékaidat,  

hogy keresztyén módon éljünk és gazdálkodjunk,  

családunknak és embertársainknak szolgáljunk testi és lelki javainkkal, 

Téged pedig hittel és jó lelkiismerettel dicsőítsünk most és örökké,  

az Úr Jézus Krisztus által.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 
 
 


