
 

 

 

 
 

 

 

(2Kor 6,2b) 

 

 Íme. Egy kézmozdulatot látok magam előtt. A kézmozdulat származhat egy fiatal vagy idős, férfi vagy 

női kéztől. Történik mindez, amikor valami nagyszerűt, valami fenségeset lát az ember. Ünnepélyes felvezetése 

a felfoghatatlannak. Pál apostol vékony, nyeszlett keze a legfontosabbra hívja fel a figyelmet, a kegyelemre és 

az elodázhatatlan időre, az üdvösség napjára. A ködös, hideg őszi időben megjelenik a fény, a meleget adó nap 

sugara, bizalmat és reményt adva a „fázóknak”. A bűnös, reményvesztett, züllő világban megjelenik az „Élet”, 

mint időintervallum, a kegyelem ideje.  

 Idő. Észrevettük-e, hogy egyre kevesebben hordanak karórát. A telefon lett az óra és a kommunikáció 

közös eszköze. Réges-régen a konfirmált fiatal karórát kapott ajándékba, felnőtté válásának emlékére. Az 

ajándék sugalmazta az idő fontosságát. Szükséges ismerni az időt, mert hozzá illesztjük napi rendünket, napi 

életritmusunkat, feladatainkat és elvárásainkat. Az idő rohan, mint füst a kulcslyukon, láthatatlanul eltűnik. A 

konfirmandusból hamar lesz férj, édesapa, nagyapa. A deli ifjúból görbe botra támaszkodó aggastyán. 

 Kor. Egyre szemérmesebben kérdezzük meg egymás korát, mintha szégyen lenne. Rákay Philip 

műsorában felsorolásra kerülnek a szabadságért életüket adók nevei és életkoruk. Én már szinte mindegyiknél 

idősebb vagyok, döbbentem rá a hallottakra. A tankok és géppisztolyok, a koncepciós pereket lefolytató 

bíróságok  ítéletei egyaránt életeket oltottak ki. Megérte? Életünket a szabadságért? Egy fiatalember fekszik 

valamelyik körúton, teste a nemzeti lobogóval lefedve, lába előtt virágok és gyertyák. A szél felemelte a lyukas 

trikolórt és felfedte az arcát. Az ifjú szeme nyitva volt és „ragyogott”. Nem filmes beállítás volt, vagy ha igen, 

akkor az Élet volt a rendező. Valami olyan fenségeset láthatott az ifjú élete utolsó pillanatában, ami azt üzente, 

hogy megérte. A kor és a korom a ma huszonévesei számára igazi történelem. És a szemeim?  

 Óra. Idősebb sógorom ritkán hord karórát, mert szemüveg is kellene hozzá, ennek ellenére nagyon 

pontos. A város legpontosabb órája szerint él. Az óra a vasútállomás homlokzatán található a lakásukkal 

szemben, ezért, amikor tudni szeretné az időt, csak átnéz az úttesten, és már tudja is, hogy éppen merre tart a 

nap, mit is kell tennie.  

 Jelek. Fel kell tudnunk ismerni az időt. Miből is? Az idők jeleiből! A kegyelem idejének a jelei, a 

nyitott templom, a hirdetett ige, az élet apró csodái. Csak szétnézünk az életben, mint a sógorom a lakása 

ablakából, és látjuk, hogy idő van. A kegyelem ideje a megtérés ideje. A Reformáció 95 tétele a megtérésről 

szól. A Krisztus szeretetét felismerő embernek az élete az Istenhez való fordulás időszaka.  

 Remény. Van-e biztatás azoknak, akiknek az élete még nem „reformálódott”? Igen, még tart a 

kegyelem ideje, még változtathatunk az életünkön, még átállíthatjuk óráinkat. Egy dologról azonban nem 

szabad megfeledkeznünk, az idő fölött nincs hatalmunk. Beoszthatjuk másodpercre napjainkat, de egy 

ezredmásodpercet sem adhatunk hozzá. 

 Most van. Az üdvösség napjának aktualitása, a reménység beteljesülésének az ideje. Ismét együtt 

lehetünk Istennel. Minden, ami rossz volt, jóvá alakult, mindent, amit elveszettnek véltünk, megmenekült. 

 Íme… 

Jakab Béla 



                   

     

Ferenc pápa: 
 

 

 
 

 Újabb állomásához érkezett a katolikus és a lutheránus vallások megbékélése, számolt be róla az MTI.  

 Ferenc pápa, a keresztények egységének eltökélt védelmezője, a reformáció 500. évfordulójára 

szervezett emlékév tiszteletére érkezett Svédországba. Gesztusa a világban élő 74 millió evangélikus és 1,2 

milliárd katolikus közötti 50 éve folyó párbeszédbe illeszkedik.  

 A lundi evangélikus székesegyházban tartott történelmi jelentőségű istentiszteleten 

elmondta, hogy „Luther Márton joggal háborodott fel az akkori katolikus egyházon belül 

uralkodó korrupció, a világiasság, a pénzsóvárság és a hatalomvágy miatt.” A Rómától 500 

éve elszakadt lutheránusokkal való megbékélés újabb jelenként a pápa elismerte a Luther 

Márton által elindított reformáció kedvező hatásait. „Hálával ismerjük el, hogy a 

reformáció segített még inkább központi jelleget adni a Szentírásnak a katolikus egyházon 

belül” – mondta. 

Az ökumenikus istentiszteleten azt is hangsúlyozta, hogy a lutheránus és a katolikus egyháznak helyre kell 

hoznia a múlt hibáit, és a kölcsönös megbocsátásra kell törekednie: „Szeretettel és becsületesen kell a 

múltunkra tekintenünk, tévedéseinket beismerve és a megbocsátásra törekedve, egyedül Isten a mi bíránk.”  

 Martin Luther német szerzetes 1517-ben indította el a reformációt, amikor megírta 95 tételét, 

amelyekben bírálta a katolikus egyházat a római korrupció, így az egyházi kiváltságok megvásárlása, a 

nepotizmus, az uzsora és a búcsúcédulák árusítása miatt. A hagyomány szerint egy wittenbergi kápolna ajtajára 

szögezte ki a 95 tézist. A pápa kiközösítette, ami a következő évtizedekben erőszakos, gyakran politikai 

színezetű szakadást váltott ki Európában és a kereszténységben, amelynek a következménye a harmincéves 

háború (1618-1648), az angliai kolostorok lerombolása, és mindkét oldalon számos „eretnek” máglyahalála 

volt. A sebek az óta sem gyógyultak be teljesen, ezért van jelentősége Ferenc pápa látogatásának.  

 A katolikus egyházfő és a szertartáson jelen lévő lutheránus egyházi vezetők sajnálkozásukat fejezték ki 

az egyházszakadást követő tömeggyilkosságok és előítéletek miatt. A palesztin Munib Jounan 

püspök, az LVSZ elnöke bocsánatot kért, amiért „falakat építettünk magunk körül: fizikai és 

politikai falakat”. 

 A katolikusok és az evangélikusok között 50 éve kezdődött a teológiai vita, de 

mindmáig fennmaradt az eukarisztiával kapcsolatos nézetkülönbség. A katolikus-evangélikus 

vegyes házaspárok számára hivatalosan nem engedélyezett az egymás istentiszteletein való 

áldozás. A megfigyelők áttörést vártak a látogatástól, de a pápa és Munib Jounan által a 

ceremónia végén aláírt közös nyilatkozat továbbra is a status quót tükrözi. 

 A székesegyházban a pápa megölelte Antje Jackelént, a svédországi evangélikus egyház 

fejét, Uppsala érsekét, akit korábban férjével együtt fogadott a Vatikánban. 

 A pápa és Munib Jounan püspök ökumenikus fellépést szorgalmazott a menekültek, a 

béke és a környezetvédelem érdekében. A katolikusoknak és az evangélikusoknak „együtt kell 

fellépniük az emberi méltóság és a szociális igazságosság érdekében kifejtett együttműködés 

kultúrájáért” – mondta Ferenc pápa Malmőben. 

 Az LVSZ elnöke a dél-svédországi városban több ezer ember részvételével tartott 

ökumenikus ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez a történelmi találkozó arról tanúskodik, hogy a 

vallások között lehetséges a konfliktusok kiélezése helyett a baráti megbékélés. 

 Ferenc pápa svédországi látogatásának eseményein részt vett Dr. Fabiny Tamás püspök, a Lutheránus 

Világszövetség alelnöke is, aki szerint Ferenc pápa svédországi látogatása meghatározhatja és az ökumené felé 

tereli a reformáció emlékévét. 

 Ferenc pápa beszéde és a közös nyilatkozat szövege az evangelikus.hu-n olvasható. 



 

 
 

 

 
 

 Országszerte megemlékezésekre került sor november 4-én, a nemzeti gyásznapon, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc leverésének 60. évfordulóján. 

 Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet 

megszállás ellen folytatott szabadságharca a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 

volt.  

 November első napjaiban a Nagy Imre vezette új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a 

szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A 

szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati 

nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a 

szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben 

egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott. 

 Az akkori események tényszerű ismertetése csak a rendszerváltás idején, 1989-1990 után történt meg. 

Ez a nap a szabadságáért küzdő nemzet gyásznapja. A forradalom leverését követő véres megtorlás után az 

ország polgári fejlődése több évtizedre megtorpant. Magyarország több mint harminc évig a szovjet 

befolyási övezet „legvidámabb barakkja” volt. 

  
 

 

 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra.  

       Szerda 10 óra – baba-mama kör  Anettel.  

    Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – konfirmációi oktatás.  

              November 19-én (szombat) 10 óra – adventi koszorúkészítés. 

        November 20-án – örökélet vasárnap. 

        November 27-én – Advent 1. vasárnapján      ünnepélyes gyertyagyújtás, családi  

        istentisztelet úrvacsorával. 

 



 

 

Magasztalunk Téged, hogy Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. 

Magasztalunk az új élet ajándékáért, a hitért, amellyel Szent Fiad keresztjére nézhetünk;  

a szeretetért, amely az Ő szeretetéből támad;  

az örök élet reménységéért, amely vigasztalást ad gyászunkban és a halál órájában.  

Atyánk, add, hogy járhassunk az élet útján bizodalmas hitben, szolgáló szeretetben  

és az örök élet reménységében. 

 Atyánk, légy ezután is a mi oltalmunk és erősségünk.  

Vezess napról-napra  földi életünk útján az örök élet felé,  

Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

                 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            


