
 

 
 

 

 
(Zsolt 19,15) 

 

 Rég nem láttam egy igazi jó filmet, szinte vágytam utána. Sikerült. Láttam. A film címe „A két pápa”, 

Benedek és Ferenc pápa életét dolgozza fel. Gondolom, hogy ebben a témában Benedek pápa lemondása és 

Ferenc megválasztása jut az eszünkbe. A film ennél sokkal alaposabb, mélyebb. Sir Anthony Hopkins alakítja 

Benedek pápát, aki nagyon nehéz élethelyzetet kell megoldjon. Megtörtént eseményen alapul - hívja fel a néző 

figyelmét. Mert hát filmet nézünk, és több minden másként lehet ábrázolva, mint az a valóságban megtörtént.  

 Protestánsként könnyű a helyzetem, de keresztényként aggodalommal ültem le a képernyő elé. 

Hollywood ritkán ad tiszta tükröt az életről, a valóság és a képzelet nem szokott egyenes arányba lenni. 

Benedek pápát a hit védelmezőjének tartják, aki nem volt a legszimpatikusabb egyházi vezető. Ferenc a nép 

gyermeke. Az egyik magányosan étkezik, a másik egyszerűen él, az útszéli étkezdében pizzát eszik és kávét 

iszik többedmagával. Az egyik Forma 1-et néz magányosan, a másik tömegben szurkol a kedvenc 

focicsapatának. Az egyik szent Péter trónján ül, a másik a nép bíborosa minden luxus nélkül. Két hívő vezető 

ember, különböző világban. Valójában, két ember története ez, akiket Isten szólított meg, és kért fel a 

szolgálatra. Az egyiknek a tudomány ajándékát adta, a másiknak az élet kihívását. Mindketten elbuktak életük 

egy-egy szakaszában, ettől emberi ez a film.  

 Tulajdonképpen rólunk is szól ez a film, az Istent szolgáló, kereső emberről. Szólunk az Istenhez, 

beszélünk hozzá, mindent megosztunk vele és kérjük, hogy hallgasson meg bennünket. Ritkán bízzuk rá 

magunkat, inkább megmaradunk egy passzív, függő kapcsolatban, ez könnyebb.  

 Isten azonban szól, életünk erre a bizonyíték. Hogy miként éljük az életet, milyen döntéseket hozunk, 

ez adja a film központi üzenetét. Mindenkinek vannak homályos vagy egészen fekete lapjai élete filmjében, 

amit talán még önmagának is letagad, pedig megtörtént egykoron. Az egyik náci, a másik kollaboráns 

vádakkal szembesül, de ennek ellenére Isten sokra hívta el őket. Amíg az ember rajong a negatív jelzők után, 

addig Isten szándéka az, hogy megcáfolja az emberi előítéleteket. Ami a világ számára az egyiknek náci, Isten 

számára fiatalember, ami a világ számára kollaboráns, Isten számára megmentő. Milyen különbségek ezek, 

ellentmondások a javából. A biztató az, hogy Isten mindenki számára elérhető. Van, aki tudja, kihez szól, 

Uram, Megváltóm, Kősziklám, és létezik olyan, aki csak halkan szól, mert ki sem meri mondani annak a 

nevét, akitől várja a segítséget. 

 Tehát foglalkoztat ez a film. Az ömunenikus imahetet előkészítő ima-reggelin megkérdeztem az 

„atyákat”, hogy mi a véleményük a filmről? Azt kaptam, amit vártam válaszként, megosztó. Nehéz helyzetben 

vannak. Talán a film megkavarja egy kicsit azt, amiről nem is mertek hangosan beszélni. Két pápa, két 

személyiség, két kegyesség, de egy római-katolikus egyház, és több száz millió hívő. Protestánsként könnyebb 

helyzetben érezhetném magamat, de nem így van. Lelkészként én is sok mindent hordozok a szívemben, és 

bizony nem minden sikerült jól, amit annak szerettem volna. Rólam is szól a film. Ellenben olyan jó, hogy 

Vele és veled is megoszthatom Kedves Olvasó! „Fogadd kedvesem ajkam beszédét…” 

Jakab Béla parókus lelkész 



   

     
 

 
– Hafenscher Károly az úrvacsora évéről – 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020-at az úrvacsora évének nyilvánította. A hivatalos 
istentisztelettel egybekötött megnyitót január 7-én tartották a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 
templomában, melyen mindhárom egyházkerületünk püspöke 
szolgált. Az ünnepi évről bővebben Hafenscher Károly zsinati 
elnököt kérdezte Stifner-Kőháti Dorottya.  

Köztudott, hogy az úrvacsora kérdésében nincs teljes egység a 
kereszténységen belül. Hafenscher Károly szerint ez az év lehetőséget 
fog adni az ökumenikus párbeszédre is, valamint olyan kérdések újra 
fogalmazására, melyekre az évek során nem sikerült választ találni vagy 
modern nyelvre lefordítani. Különösen fontosak lesznek a személyes 
beszélgetések, a közös gondolkodás és ismeretbővítés gyülekezeti 
szinten is. 

„Megpróbálunk gyülekezeti alkalmakon, szeretetvendégségeken, 
bibliaórákon, hitoktatásban, beszélgetésekben, a legkülönbözőbb 
körökben beszélni az úrvacsoráról, átélni a csodálatos lehetőségét. 
Szeretnénk arra biztatni, hogy a gyülekezetek éljenek az úrvacsora 
ajándékával. Nagyon különböző gyakorlatok vannak egyes 
gyülekezetekben. Van, ahol évente párszor van úrvacsorai alkalom, van, ahol havonta, máshol minden vasárnap. 
Mi biztatnánk arra, hogy minél gyakrabban éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen az első keresztények a Biblia 
szerint naponként éltek az úrvacsorával, a kenyér megtörésével” – fogalmazott a zsinat elnöke. 

Az ökumenikus házasságok számának növekedésével egyre többeket foglalkoztat a közös úrvacsora kérdése 
vagy a rávonatkozó felekezeti előírások. Stifner-Kőháti Dorottya személyesen is érintett ebben a kérdésben, így a 
zsinati elöljárónál arra is rákérdezett, hogy vehet-e a római katolikus fél úrvacsorát evangélikus templomban, és 
fordítva. 

„Az evangélikus úrvacsorai közösség maximálisan nyitott. Itt mindenkit szeretettel hívunk, aki komolyan gondolja 
azt, hogy ott Krisztussal lehet találkozni, ő valóságosan jelen van az úrvacsorában. Ez az egyetlen feltétel. 
Természetesen hangzik az örök izgalmas téma az úrvacsorával kapcsolatban, hogy ki méltó arra, hogy odajöjjön. 
Luther nagyon mélyről indul, és azt mondja, hogy az igazi méltóság nem az, hogy én gyónással vagy más 
módszerrel elértem egy szintet a tisztaságban, a tökéletességben, és akkor már méltó vagyok. Luther azt mondja, 
hogy az a méltó, aki érzi a méltatlanságát erre a királyi menyegzőre, erre a nagy lakomára, arra, hogy a 
világmindenség Ura meghív minket és az ő asztalához ültet” – fogalmazott Hafenscher Károly, hozzátéve, hogy 
Róma álláspontja azonban az, hogy nem engedélyezi az intercommuniót. 

„Remélem, hogy még ebben a földi valóságban megvalósul az, ami az Isten országában biztos, hogy természetes 
lesz: hogy együtt ülünk Jézus asztalánál.” – zárta gondolatait a lelkész.                      (Forrás: KötőSzó 2020.jan.09.) 

 
 

 

 
Január 12., Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap 

  
Németh Szabolcs 

 



    

 

                                  

  Bibliaóra – szerda 10 óra. 

        

  Pohorely Béla tiszteletbeli felügyelő búcsúztatása  

 templomunkban január 18-án, szombaton 11 órakor. 

  Családi istentisztelet – január 19-én 10 órakor. 

  Óbudai Keresztény Bál – február 1-jén az Óbudai Kulturális Központban. 

Megjelenés jelmezben, álarcban vagy anélkül! 

Felnőtt jegy 2000 Ft, diákjegy hittanosok számára ingyenes. 

Jelentkezni Jakab Béla lelkész úrnál lehet. 

  RÁDIÓS ISTENTISZTELET– február 2-án 10 órakor. Érkezés 9,50-ig a templomba. 

A részvétel többszörösen fontos. 

 

 

Felragyogtattad előttünk kegyelmed világosságát. 

Add Szentlelkedet, hogy igaz tanúid legyünk, és szent Nevednek dicsőséget szerezzünk a világban. És mivel 

azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson,  

tisztítsd meg egyházadat szolgálatodra, hogy a föld beteljesedjék ismereteddel és szereteteddel,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
 

(Evangélikus liturgia - ünnepi imádságok) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    


