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„Nem lett több pén zük,
nem kap tak új há zat,
sok kal töb bet kap tak –
örök éle tet.”

Cigánysorok
f 15. oldal

Ki te her té tel ként, ki meg könnyeb bü -
lés sel te kint a kö zel gő egy há zi vá lasz -
tá sok ra az új esz ten dő ben. Gyü le ke -
ze te ink ben már he tek óta foly nak az
elő ké szü le tek, az egy ház ve ze tő tes -
tü le tei hó na pok óta a ki iga zí tá sok ról
tár gyal nak, ke res sük és bá to rít juk a
tiszt sé gek re – s a ve le já ró mun ká ra
– rá ter mett egy ház tag ja in kat a kö vet -
ke ző hat éves idő szak ra.

Mint min den vá lasz tás ra ke let-
kö zép-eu ró pai tér sé günk ben, egy há -
zon be lül és kí vül egy aránt, er re a vá -
lasz tá si évünk re is nagy súllyal ne he -
zed nek majd egy más sal ke ve re dő, lé -
nyeg be vá gó és fel szí nes szem pon tok,
kér dé sek, vi ták. Lát szó lag egy sze rű -
en ar ról van szó, hogy – a püs pö ki és
a lel ké szi szol gá la tot ki vé ve – min den
tiszt ség és tes tü let meg újul, a gyü le -
ke zet itől az or szá gos szin tig be zá ró -
lag. Va ló já ban vi szont en nél sok kal
szé le sebb össze füg gé sek ről is ége tő,
hogy szót ejt sünk a vá lasz tá sok kal
kap cso lat ban, ame lyek ta lán nem csak
hat év re, ha nem an nál is sok kal
messzebb re hat nak majd.

Az új esz ten dő egyik tét je, hogy
gyü le ke ze te ink ben hit ben élő, em be -
ri leg el kö te le zett, kö zös ség ben gon -
dol ko dó és együtt mű kö dő pres bi té -
ri u mok – és mel let tük más szol gá la -
to kat vég ző mun ka tár si kö rök – ala -
kul ja nak ki vagy erő söd je nek meg. Az
egy há zunk alap ját je len tő, gyü le ke -
ze ti szin tű meg úju lás, misszi ói ki su -
gár zás, lel ki és anya gi meg erő sö dés
alig ha vár ha tó más hon nan, mint
ezek nek a gyü le ke ze ti kö rök nek az
ön kén tes és von zó, a lel ki pász to -
rok kal egyet ér tés ben vég zett szol gá -
la tá ból. 

A nép szám lá lá si ada tok ha ma ro -
san meg fog ják erő sí te ni egész egy -
há zunk ban azt a meg győ ző dést,
hogy a gyü le ke ze tek he lyi éle tén,
moz gó sí tó ere jén áll vagy bu kik egy -
há zunk kö ze li és tá vo lab bi jö vő je,
leg alább is an nak em be ri ol da la. A
pres bi té ri u mi tag ság nak vagy a más
te rü le ten vál lalt szol gá lat vég zés nek
olyan, a gyü le ke ze tért vég zett ak tív
mun kát kell je len te nie, amely tény -
le ge sen be töl ti az Is ten től ka pott
ta nít vá nyi kül de tést, amely nek ered -
mé nye a nö vek vő gyü le ke zet. Az
ez zel el len té tes ta pasz ta la ta in kat,
ten den ci á kat úgy kell kö zö sen fel -
mér nünk és lel ki leg fel dol goz nunk,
hogy azok ból lel kész és mun ka tár sai
egy aránt meg erő söd ve jöj je nek ki. A
vá lasz tás egyik tét je te hát a gyü le ke -
zet épí tés meg erő sö dé se vagy el erőt -
le ne dé se.

Je löl tek ál lí tá sa és ver sen gé se so rán
ál ta lá ban két vég let kö zött szok tunk
csa pon ga ni: al ka tunk sze rint vagy
csak a sze mé lyi ség vonz ere jé re, vagy –
ép pen et től füg get le nül – csak a meg -
fo gal ma zott cé lok ra és ter vek re kon -
cent rá lunk. Ter mé sze te sen mind ket -
tő fel té te le zi, hogy a je löl te ket a vá lasz -
tó kö zös sé gek tény le ge sen is me rik,

kü lön ben sem er re, sem ar ra nem nyí -
lik tény le ges esély, csu pán eset le ges -
sé gek fog ják el dön te ni, hogy az egyes
szol gá la tok ra me lyik je lölt „fut be” –
mi nél in kább tá vo lo dunk az ala po kat
je len tő gyü le ke ze ti szint től, an nál na -
gyobb en nek a koc ká za ta.

Az egy há zi vá lasz tá so kat ép pen
eze ken a pon to kon lé nye ge sen meg
kell kü lön böz tet nünk a köz éle ti és
po li ti kai vá lasz tá sok tól, mert itt a
mun ka prog ram, a cse lek vé si terv és
a sze mély kö zös sé gi el kö te le zett sé ge,
bi zony ság te vő ki su gár zá sa szo ro san
össze függ egy más sal. S azt is meg kell
szok nunk, hogy az egy ház ban vég -
zett, tény le ges épí tő mun kát – le gyen
ön kén tes vagy hi va tás sze rű en gya ko -
rolt – meg kell be csül ni: az az a vál -
lalt és el vég zett mun ka, an nak kö zös -
ség épí tő ere je le gyen tény le ges alap -
ja a mél ta tás nak.

A vá lasz tás bib li ai ér te lem ben a ke -
resz tény élet alap ve tő ré sze, s nem
csak hat éven te. Ap ró, hét köz na pi
dön té sek től a nagy hord ere jű, év ti ze -
dek re ki ha tó irány vál tá so kig az egy -
ház nak, az az Is ten föl dön ván dor ló
né pé nek élet ere je mu tat ko zik meg a
mér le ge lés, a kö zös sé gi össze tar to zás,
az imád ság mély sé gé ben: eléd ad tam
az éle tet és a ha lált, az élet út ját és a
ha lál út ját – vá laszd az éle tet, hogy
él hess! 

Az egy ház szer ve ze té ben cik lu son -
ként vég be megy a sze mé lye ket érin -
tő vá lasz tás, de a tiszt ség vi se lők és
tes tü le tek vá lasz tá sa előtt most te -
gyünk föl ma gunk nak őszin tén egy
má sik kér dést is: evan gé li kus egy há -
zunk ban a lel ki ek ben, a teo ló gi á -
ban, a gyü le ke zet- és egy ház épí tés -
ben, a misszi ó ban ki ala kult vá lasz tá -
si, dön té si hely ze tek re for dí tunk-e
ugyan ennyi fi gyel met? S amíg ezek -
ben az alap ve tő kér dé sek ben nem
megy vég be ben nünk és kö zöt tünk a
vá lasz tás, nem té ve dés-e egy tiszt ség -
vi se lő ket érin tő vá lasz tás tól mély re -
ha tó cso dát vár ni? 

A tény le ges mu ta tó ugyan is nem
az, hogy hány tag ja van egy pres bi -
té ri um nak, ha nem az, hogy há nyan
vé gez nek épí tő mun kát a gyü le ke -
zet ben. A tény le ges mu ta tó nem az,
hogy hány tes tü let és hány tag gal
épí ti fel az egy ház dön tés ho zó tes -
tü le te it, ha nem az, hogy hány élet -
erős gyü le ke ze tünk van, s őket ele -
gen dő oda szá nás sal tá mo gat juk-e.
Az új év ri deg gaz da sá gi, ha zai és vi -
lág po li ti kai kö rül mé nyei, szo ci á lis
drá mái, nép szám lá lá si mu ta tói
mind-mind egy re sür ge tőb bé te -
szik, hogy ez zel nyíl tan szem be -
sül jünk. 

Át lép tünk te hát egy olyan esz -
ten dő be, ami kor vá lasz tunk, vá laszt -
ha tunk: s ta lán sok kal mé lyebb ér te -
lem ben is, mint ami lyet az egy ház -
szer ve ze ti meg úju lás je lent.

A szerző evangélikus lelkész, a Ma -
gyar országi Evangélikus Egyház Zsi -
na tának lelkészi elnöke

A vá lasz tás éve
g Dr. Ko rá nyi And rás

„…mind nyá jan el fo gunk vál toz ni” (Kor ,)

Ima hét a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért 2012

 A kez dő dő új évet so kan – egyé nek,
tár sa dal mi cso por tok, val lá si kö zös -
sé gek, nem ze tek – jel ző vel lát ják el,
vagy egy-egy ki fe je zést köt nek hoz -
zá – ki-ki a ma ga igé nye, be ál lí tott -
sá ga, re mé nyei, el vá rá sai sze rint.
Ezek a meg ha tá ro zá sok le het nek
egy más tól me rő ben el té rő ek – a
szem pon tok sok szí nű sé gét csak cso -
dál ni le het –, ugyan ak kor még is ha -
son lók va la mi ben: egy dol got, fo gal -
mat, szem pon tot, cse lek vést vagy
tör té nést a töb bi kö zül ki emel nek,
fon tos sá, kö ve ten dő vé, meg va ló sí tan -
dó vá té ve azt. 

Alig ha já rok messze az igaz ság tól,
ha azt gon do lom, hogy az új év től na -
gyon so kan vál to zást vár nak. Sor suk,
élet hely ze tük ja vu lá sát, gond ja ik,
prob lé má ik meg ol dá sát, va la mi po -
zi tív fej le ményt, amely ben re mény -
ked ve, eset leg a re mény ből erőt me -
rít ve kez dik az új évet. Má sok –
akik ta lán elé ge det teb bek hely ze -
tük kel, eset leg tar ta nak a vál to zá sok -
tól – sze ret nék meg ál lí ta ni az időt, a
je len hely ze tet kon zer vál ni, a mos ta -
ni ál la po to kat be be to noz va őriz ni azt,
ami volt, ami van. 

Egy ré gi böl cses ség sze rint: ami -
kor a vál to zás sze lei fúj nak, a két ke -
dők fa la kat emel nek, az op ti mis ták
vi tor lát bon ta nak.

Plasz ti kus, ki fe je ző ez az el len tét -
pár. A fel tá ma dó szél ere jé nek le het
el len áll ni, le het szem be sze gül ni ve -
le, har col ni el le ne, meg pró bál ni meg -
őriz ni je len le gi hely ze tün ket. A fel -
tá ma dó szél ere jét azonban vi tor lánk -
ba le het fog ni, se gít sé gül hasz nál ni,
út ra kel ni, cé lunk hoz el ér ni ve le.

Ma gam – op ti mis ta ter mé sze tű lé -
vén – az utób bi ra biz ta tom ked ves
test vé re in ket az esztendő ele jén,
mely egyéb ként ke vés jó val ke cseg -
tet ben nün ket. Az ál ta lá nos tár sa dal -
mi és gaz da sá gi hely zet, az ag gasz tó
eu ró pai és vi lág je len sé gek kö ze pet -
te fa la kat emel ni, öl be tett kéz zel vár -
ni, po zí ci ó in kat vé del mez ni strucc -
po li ti ká nak lát szik. 

Az el múlt év ben köz zé tett sta tisz -
ti kák ada tai sze rint egy há zun kon be -
lül sem olyan ki vá ló a hely zet, hogy ér -
de mes len ne fa la kat emel ve kö rül bás -
tyáz ni, vé del mez ni, hosszabb táv ra
rög zí te ni. Évek óta tud juk, lát juk,

hogy – leg alább is – a tár sa dal mi mu -
ta tók ál ta lá nos mér té ké nek meg fe le -
lő en rom la nak nép moz gal mi ada ta ink,
tart a na gyon las sú, na gyon biz tos fo -
gyat ko zás. Egyes te rü le te ken még ag -
gasz tób bak a té nyek, a ki lá tá sok. 

Ezen a hely ze ten el moz du lás sal,
fel fo gás be li vál toz ta tá sok kal, len dü -
let be ho zás sal, bá tor vál la lá sok kal le -
het ja ví ta ni. Bont suk ki azt a vi tor lát,
mely be be fog hat juk a vál to zás sze le -
i nek ere jét, mely nek se gít sé gé vel el -
moz dul ha tunk a holt pont ról, el in dul -
ha tunk egy olyan úton, mely egy há -
zunk lel ki, szel le mi és fi zi kai gya ra -
po dá sá hoz ve zet!

Ezt a vi tor lát össze fo gás nak hív ják.
Tö ret le nül hi szek az össze fo gás ered -
mé nyes sé gé ben, a csa pat mun ka ha -
té kony sá gá ban, a kö zös ség ere jé -
ben. A kö zös ség épí té sé nek fo lya ma -
ta tü rel met, ki tar tást igé nyel; gyors si -
ke re ket nem ígér, ám hosszú tá von
min dig meg éri a be fek te tést. Egy há -
zunk tar ta lé ka ép pen ab ban rej lik,
hogy moz gó sít hat ja ezt a ha tal mas,
sok szor szunnya dó erőt.

Meg osz tott ság he lyett szé les össze -
fo gás ban, szét hú zás he lyett ki tar tó
együtt mű kö dés ben, egyé ni ér de kek
ke re sé se he lyett a kö zös sé gi ér de kek
meg ta lá lá sá ban lá tom egy há zunk
fej lő dé sé nek zá lo gát.

A szá mos le han go ló szám adat
mel lett már ed dig is akad tak biz ta tó
je len sé gek: 2007 óta fo lya ma to san
nö vek szik azon ma gyar adó fi ze tők
szá ma, akik adó juk egy szá za lé kát a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
nak ajánl ják föl. Ez az egy há zunk kö -
zös sé gé hez va ló tar to zás igé nyé nek,
vál la lá sá nak egy ér tel mű bi zo nyí té ka. 

Év ről év re töb ben ke re sik szü lő -
ként be íra tá si szán dék kal ok ta tá si in -
téz mé nye in ket, dek la rál va ez zel egy -
há zunk ér ték rend jé be, ne ve lé si el ve -
i be he lye zett bi zal mu kat, leg fél tet tebb
kin csü ket, gyer me kü ket bíz va gond -
ja ink ra. 

Dia kó ni ai szol gá la tunk te rü le tén
ugyan csak lát vá nyos nö ve ke dést ta -
pasz ta lunk: tar tó san gya ra pod nak
in téz mé nye ink, szol gál ta tá sa ink, így
je len tő sen emel ke dik az evan gé li kus
dia kó nia ál tal gon do zot tak szá ma
is. Mind ez szin tén az egy há zunk
kö zös sé gé be ve tett bi za lom csal ha -
tat lan je le, misszi ói mun kánk ered -
mé nyes sé gé nek bi zo nyí té ka.

2011 őszén so ha nem ta pasz talt

mér ték ben vál toz tak meg min den na -
pi éle tünk sza bá lyo zói. A föld in du lás -
sze rű tör vé nyi vál to zá sok szin te
egyet len te rü le tet sem hagy nak érin -
tet le nül. Az egyén nek az új hely zet -
hez al kal maz kod ni, a meg vál to zott
kör nye zet ben el iga zod ni na gyon ne -
héz, sok szor le he tet len vál lal ko zás. 

A szám ta lan új fel adat meg ol dá sa,
az al kal maz ko dás azon ban nagy ság -
ren dek kel könnyebb a se gí tő, össze -
tar tó kö zös ség szá má ra. Bi za kod va,
op ti mis tán, len dü let tel kezd ve a fel -
ada tok vég re haj tá sát – az össze fo gás
ere jé ben bíz va – jog gal hi het jük: Is -
te nünk nem csak ki hí vá sok elé ál lít,
nem csak ten ni va ló kat ad, ha nem ele -
gen dő erőt is nyújt a meg ol dá suk hoz.

Az or szá gos iro da mun ka tár si kö -
zös sé ge az el múlt esz ten dő ben je len -
tős si ke re ket ért el a csa pat épí tés ben.
A tu da tos szer ve zet fej lesz tés a kö zös -
ség ere jé be ve tett hit tel pá ro sul va
olyan ered mény re ve ze tett, amely fel -
jo go sít ben nün ket ar ra, hogy bi za -
kod junk: a 2012-ben re ánk vá ró ne -
héz sé ge ket ké pe sek le szünk le küz de -
ni. A ro ha mo san nö vek vő el vá rá sok,
a szün te le nül vál to zó jog sza bá lyi
kör nye zet el le né re ha té ko nyabb
mun ka szer ve zés sel, ará nyo sabb fel -
adat el osz tás sal, egy mást se gí tő
együtt mű kö dés sel, test vé ri össze fo -
gás sal be tud juk töl te ni kül de té sün -
ket: biz tos hát te ret ad ha tunk gyü le -
ke ze te ink, in téz mé nye ink mű kö dé -
sé nek, min den te rü le ten szol gál hat -
juk egy há zunk épí té sé nek ügyét.

Az ál la mi tör vé nyek vál to zá sa, a
mű kö dé si fel té te lek át ala ku lá sa kö ze -
pet te egy há zunk szer ve ze te is je len -
tős meg úju lás előtt áll: meg kez dőd tek
az ál ta lá nos tiszt újí tás elő ké szü le tei. 

Ab ban a re mény ben kí vá nok böl -
cses sé get, bi za ko dást, a jö vő épí té sé -
be ve tett hi tet test vé re im nek, gyü le -
ke ze te ink nek, hogy bát ran vi tor lát
bont hat nak, és a vál to zá sok sze le it
be fog va előbb re, a gya ra po dás fe lé rö -
pí tik egy há zunk ha jó ját. En nek a
kül de tés nek a be töl té sé hez kí vá nom
va la mennyi ünk nek Is ten ke gyel mét,
ál dá sát, erőt len sé günk ben is biz tos
tá mo ga tá sát.

Erős vár a mi Is te nünk!

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház Országos Irodájának
igaz gatója

2012 – vi tor la bon tás
a vál to zá sok sze lé ben

Az ez évi öku me ni kus ima hét meg -
nyi tó is ten tisz te le te ja nu ár 15-én, va -
sár nap 19 óra kor lesz a bu da pes ti
Szent Ist ván-ba zi li ká ban. 

Szent be szé det mond dr. Er dő
Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–
bu da pes ti ér sek. Igét hir det Ste in -
bach Jó zsef, a Du nán tú li Re for má -
tus Egy ház ke rü let püs pö ke, a Ma -

gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke.

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban az
Öku me ni kus Ta nács tag egy há za i nak
püs pö kei és ve ze tő lel ki pász to rai vé -
gez nek szol gá la tot. Min den ér dek -
lő dő test vé rün ket sze re tet tel vár juk!

g Dr. Fischl Vil mos,
a ME ÖT fő tit ká ra

g Ká kay Ist ván
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Nagy ma mám lel kes ké pes lap gyűj tő
volt. Ez ma nap ság fur csa, hi szen
már ka rá csony tájt sem kül dünk üd -
vöz lő la po kat. Egy le tűnt kor szak
ma rad vá nya it tar tom a ke zem ben.
Szép lát ké pek Zü rich ről, egy kép
va la mi lyen ma gas, ha vas hegy ség ből,
egy má si kon pál ma fák kal sze gé lye -
zett út. Az tán hir te len a képeslapok
kö zött egy fe ke te-fe hér, ama tőr kép.
Nagy ma mám van raj ta, ahogy ki lép
a kony há ból, be le mo so lyog a fény ké -
pe ző gép be, ne ve té se olyan, mint a fi -
a mé. Szí ven üt ez a vá rat lan ta lál ko -
zás. Nagy ma mám már ré gen ha lott,
még is hir te len meg ele ve ne dik sok-
sok em lék ró la.

Ré gi gyü le ke ze tem ben sok nagy -
csa lád volt. Ta lán azért is volt olyan
sta bil, azért mű köd he tett olyan jól,
mert nem ze dé kek együtt jár tak
temp lom ba, gyü le ke ze ti prog ra mok -
ra. Egy szer va la ki – még gye rek vol -
tam – ke zem be nyo mott egy re -
gényt: 

– Ol vasd el, ez Esz ter né ni ék ről
szól!

Hi tet len ked ve kezd tem el ol vas ni,
az tán rá juk is mer tem. Igaz, a re -
gény már sok év vel az előt ti éle tük ről
szólt, a ben ne sze rep lők ad dig ra már
vagy tíz-ti zen öt év vel idő seb bek vol -
tak, de két ség te le nül an nak a csa lád -
nak a tör té ne te volt, amely nek a
tag ja i val együtt jár tam gye rek órák ra,
ké sőbb is ten tisz te let re, ének kar ba.
Né mi leg büsz ke is vol tam, hogy is -
me rem a sze rep lő ket, de az tán ar ra
gon dol tam, hogy mi lyen más hogy ol -
va som én, aki he ten te ta lál ko zom ve -
lük, mint azok, akik még so ha nem
lát ták őket.

Sze ret jük azo kat a pil la na to kat,

ami kor a vi lág sze rep lői hir te len is -
me rő se ink ké vál nak. Annyi ar cot
hoz elénk min den nap, annyi név és
sors, tör té net és sze rep lő!…

Ter mé sze te sen nem le het nek mind
a mi éle tünk szer ves ré szei. Ezek a mi
ké pes lap ja ink. An ziksz a te rem tés ről,
megvásárolható üd vöz lő la pok. Az tán
hir te len va la ki, aki a mi énk. 

Köny ve ket ol va sunk em be rek ről.
Is me ret le nek – az után is, hogy meg -
tud tunk ró luk min dent, éle tü ket, ér -
zel me i ket, gon do la ta i kat. A könyv
lap ja in ma rad nak. To vább visszük
em lé kü ket, de so ha nem lesz nek
éle tünk va ló di sze rep lő i vé. 

Mi lyen iz gal mas, ami kor ez a gát
le om lik! Ami kor a könyv ből ki lép ve
va la ki sze mé lyes is me rő sünk ké lesz.
Ta lán ezért sze ret nek so kan hí res sé -
gek kel ta lál koz ni. A múlt kor az ut cán
lát tam egy szá mom ra na gyon sze re -
tett film fő sze rep lő jét. Ott ki rály nőt
ala kí tott, az ut cán olyan nak lát tam,
ami lyen va ló já ban, gyer me két az
óvo dá ból ha za vi vő há zi asszony.

Aho gyan a mai bib li ai sza kaszt ol -
vas tam, el kezd tem fi gyel ni. Ez a tő -
lem – és mind egyi künk től – tá vol eső
pró fé cia ugyan úgy meg ele ve ne dett,
mint a fe ke te-fe hér kép a ké pes la pok
kö zött vagy a könyv sze rep lői a gyü -
le ke zet ben.

Húst vá sá rol tam a hét vé gé re. So -
kan vol tunk a hen tes nél, he te dikként
vagy nyol ca dik ként áll tam a sor ban.
Így leg alább al kal mam nyílt ki néz ni,
mit sze ret nék ven ni. Pró bál tam „le -
szá mol ni” a pi ros fénnyel meg vi lá gí -
tott hú sok ról a ma ni pu lált ha tá so kat,
és ki néz tem egy elég so vány nak tű -
nő com bot. Ek kor lé pett be a bolt ba
Is ten. Sen ki nem gon dol ta, hogy ő az,

mert a ru há ja ko pott és meg le he tő -
sen pisz kos is volt. Hosszú ka bát ját
a de re kán egy sza kadt sál lal kö töt te
meg. Kö tött sap ká ja alatt még egy
ken dőt is vi selt. 

– Nem ad na ne kem egy kis kol -
bászt csak úgy? Hol nap ra meg adom
– for dult a hen tes hez.

Az nem is szólt – ép pen egy vá -
sár ló fi ze tett –, csak a ke zé vel in tett
fél re ért he tet le nül, el uta sí tó an. Is ten
vissza uta sí tá sok tól edzet ten né -
mult el. Volt va la mi szív szag ga tó ab -
ban, ahogy ki lé pett a bolt ból, mint
egy meg vert ku tya. Az ép pen fi ze -
tő vá sár ló, idős asszony ek kor azt
mond ta:

– Dob jon még hoz zá ne kem, Gyu -
ri kám, ab ból a kol bász ból har minc
de kát!

A hen tes érez te, hogy őt kez dik
meg szé gye ní te ni, de nem te he tett
sem mit. Az asszony fi ze tett.

Ami re ki ér tem a bolt ból, Is ten
ott ült a kő ke rí té sen, és éhe sen fal ta
a kol bászt. Még egy zsem le is volt a
ke zé ben, ki tud ja, hon nan.

Más kor ülök a bu szon. A mö göt -
tem le vő szék ről egy fi a tal em ber le -
zu han a föld re. Va la ki ne vet. „Biz tos
ré szeg!” De a fér fi nem ré szeg. Hab -
zik a szá ja, ráng nak az iz mai. Epi lep -
szi ás ro ham. Meg bé nu lok a ré mü let -
től. De egy szép gyap jú ka bá tos fér fi
le ha jol hoz zá. Szak ér tő kéz zel a fo -
gai kö zé te szi az es er nyő jét. Nem ér -
dek li, hogy köz ben a ka bát ja csu pa
taj ték lesz. Hom lo ká ra te szi a ke zét.
Nyu godt han gon szól, hogy va la ki
hív jon men tőt. Ő nem hagy ja ott a
be te get. Én is ol dó dom hir te len jött
ijedt sé gem ből. Hí vom a men tő ket.
Köz ben le né zek az egy re in kább

meg nyug vó, meg gyö tört sze ren csét -
len re. Is ten az. Kez de nek ki si mul ni
vo ná sai, uj jai el er nyed nek. A men tő
meg ér ke zik. A hord ágyon már há lás
kö szö nö möt tud mon da ni se gí tő jé -
nek. A busz is to vább in dul.

A te rem tő Is ten itt jár kö zöt -
tünk. Ő, aki al kot ta a csil la go kat, aki
meg for mál ta a gyí ko kat, aki ki ta lál -
ta a mar ga ré tát, aki lét re hoz ta a csó -
kot, a tán cot és a ki rán du lást, nem
ma radt a ké pes la pok vagy re gé nyek
tá vol sá gá ban, a Bib lia is me ret len jei
kö zött. 

Ő nem a fel ol va sott tex tus, a li tur -
gia szö ve ge, az ol tár kép fő alak ja.
Ta lál koz ha tunk ve le az ut cán, is -
me rő sünk ké lesz, mint a ké pes la pok
kö zül ránk mo soly gó nagy ma ma
fény ké pe vagy mint egy könyv ide -
gen sze rep lői kö zül a jól is mert
asszony, aki az alt ban ül, bal ra a má -
so dik he lyen. Ő a hús bolt haj lék ta -
lan ja és az au tó bu szon rohamot ka -
pó epi lep szi ás. Csak el ne men jen
mel let te ke gyet len szí vem!

g Hei ne mann Il di kó

Imád koz zunk! Ta lál kozz ve lem, Is te -
nem! Adj ér ző szí vet, hogy ész re ve gye -
lek a tö meg ben, hogy meg lás sa lak,
mint sze mé lyes is me rő sö met, hogy ne
for dul jak el tő led, hogy meg szó lít hass
en gem, hogy meg ment hess en gem!
Ámen.

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE U TÁN 2.  VA SÁR NAP  PÉLD 3,1921.2735

Is ten a hen tes nél
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Krisz tust tu da kozd. Raj ta kezdd, s ná -
la vé gezd. Ha pe dig a ma gad esze vagy
akár ki más fe lé akar tán to rí ta ni, csukd
be sze me det, és mondd: Ne tud jak –
nem aka rok tud ni más is ten ről, csak
az én Uram Krisz tu som ról. Ha egy szer
az Atya küld te, ak kor nem hi á ba jött,
ha nem az Atya aka ra tá ból iga zi mon -
da ni va ló ja van, hogy úgy hall gas suk,
mint ma gát a fel sé ges Is tent. Hal la ni
pe dig csak azt le het tő le, hogy se gí te -
ni akar raj tunk, s ki bé kí te ni az Atyát.
Ten ni sem tesz egye bet, csak ezt.
Eb ben jár, ezt pré di kál ja, ezért szen -
ved s hal meg vé gül a ke resz ten. Az
Atya szí ve, aka ra ta és mű ve tá rul itt fel.
Itt meg is mer he ted. Má sutt nem éred
el, ha mégoly ma gas ra hág nál is okos -
ko dó eszed he gyes gon do la ta i val. Ha
pe dig nem vagy haj lan dó Is tent a
Krisz tus ban ra gad ni meg, ha nem is -
te ni fel sé gé be akarsz fel ka pasz kod ni,
meg lásd, pó rul jársz. Ré mül ten vissza -
hullsz. Mert a ke gye lem he lyett, mely -
ből kész akar va ki sza kad tál, Is ten fe -
det len fel sé ge me red rád, me lyet el
nem hor doz hatsz. A bű nös em ber Is -
ten ben a Krisz tu son kí vül ke gyel met
és sze re te tet se nem lát hat, se nem ta -
lál hat. Amint hogy Krisz tu son kí vül
nincs is egyéb, ha nem csak me rő ha -
rag és kár ho zat.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem sa já tos he lyet fog lal el egy há zunk
in téz mé nyei kö zött. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház in téz mé -
nye, ugyan ak kor ré sze a füg get len
ma gyar fel ső ok ta tás nak, az egye te -
mek vi lá gá nak. Ezért még in kább ki -
ta pint ha tó a pro fesszor (egye te mi ta -
nár) be ik ta tá sá nál a ket tős vo nat ko -
zás: a jo gi és a li tur gi kus ak tus, hi szen
nem csu pán egy ház jo gi ese mény
zaj lik a li tur gi kus al ka lom mel lett, ha -
nem egy olyan sze mélyt ik tat nak
be, akit a leg fel sőbb ál la mi szin ten ne -
vez nek ki (ter mé sze te sen az egy ház
egyet ér té sé vel). A Li tur gi kus könyv
má so dik kö te te olyan ter ve ze tet ad,
ame lyet szak em be rek kel egyez tet ve,
de – a töb bi fe je zet hez ha son ló an –
a vál toz ta tás és a ja ví tás le he tő sé gé -
vel kí nál nak fel a szer kesz tők. 

A ter ve zet sze rint a teo ló gi ai ta nár
be ik ta tá sát is ten tisz te let ke re té ben az
egye te mért fe le lős püs pök vég zi a rek -
tor és a rang idős ta nár se gít sé gé vel. (A
rang idős ta nár aka dá lyoz ta tá sa ese tén
egy má sik be ik ta tott ok ta tó is szol gál -
hat.) Az is ten tisz te le tet kö ve tő egye te -
mi ün ne pi ülés pe dig jegy ző könyv be
fog lal ja az ik ta tás meg tör tén tét.

Az ün ne pé lyes be vo nu lás is mert és
meg szo kott a kü lön le ges egye te mi al -
kal ma kon. A ta nár be ik ta tá sa kor is
így tör té nik: elöl a hall ga tók, majd az
ad junk tu sok, do cen sek, utá nuk a
pro fesszo rok, majd az új teo ló gi ai ta -
nár, vé gül a püs pök a két se géd ke ző
lel késszel.

Az ik ta tás rend je – mint ahogy a
Li tur gi kus könyv mind két kö te té ben
az összes ün ne pi rend ben kon zek ven -
sen lát juk – fel épí té se sze rint meg -
egye zik az egy ház is ten tisz te le té nek
rend jé vel. A be ve ze tő ben Is ten ne vét
hív juk se gít sé gül, bűn bá nat tal ké -
szü lünk az új szol gá lat vég zé sé re, il -
let ve el fo ga dá sá ra. A zsol tár an ti fó -
ná ja az evan gé li um hir de tő i nek alap -
ál lá sá ról szól: „…nem ön ma gun kat
hir det jük, ha nem Krisz tus Jé zust, az
Urat, ma gun kat pe dig mint szol gá i -
to kat Jé zu sért.” (2Kor 4,5) A zsol tár pe -
dig kap cso ló dik a ta ní tás hi va ta lá hoz:
„Kö nyö rülj raj tunk, Is te nünk, és áldj
meg min ket, hogy meg is mer jék a
föl dön a te uta dat!” (Zsolt 67,2–3)

A Ky ri ét ma ga az ik ta tan dó ta nár
mond ja a terv sze rint: „Úr Jé zus
Krisz tus, te em be re ket hívsz el szent
szol gá la tod ra, Uram, ir gal mazz! Úr

Jé zus Krisz tus, te em be rek re bí zod,
hogy ta nít sák az örök élet evan gé li -
u mát, Krisz tus, ke gyel mezz! Úr Jé zus
Krisz tus, te meg ál dod kö ve te i det,
hogy ál dás sá le gye nek má sok szá má -
ra, Uram, ir gal mazz!”

Az új teo ló gi ai ta nár és az egye tem
éle té nek fon tos ese mé nye a há la -
adás, a ke gye lem ké rés és a Szent lé -
lek-hí vás je gyé ben zaj lik. A kol lek ta
imád ság he lyén sze rep lő kö nyör gést
a rang idős teo ló gi ai ta nár mond ja a
kö vet ke ző sza vak kal:

„Urunk, Is te nünk, aki azt aka rod,
hogy min den em ber üd vö zül jön, és
az igaz ság is me re té re el jus son: há lát
adunk ne ked, hogy meg aján dé ko zod
egy há za dat Szent lel ked sok fé le aján -
dé ká val, meg is mer te ted ve le evan gé -
li u mo dat, és meg adod, hogy az igaz -
ság osz lo pa le gyen. Há lát adunk ne -
ked, hogy egy há zunk nak is meg -
adod igéd is me re té nek és az igaz ta -
ní tás nak aján dé kát. Ke gyel med be
ajánl juk most test vé rün ket, akit a teo -
ló gi ai ta ná ri szol gá lat ra szán tunk. Ké -
szítsd fel hi va tá sá ra Szent lel ked vi lá -
gos sá gá val, hogy a te igaz sá god ta ní -
tó ja le gyen so kak üd vös sé gé re, Jé zus
Krisz tus, a mi Urunk ál tal.”

Az ik ta tó is ten tisz te let cse lek vő ala -
nya ma ga az Úr is ten. Ezért kulcs kér -
dés, hogy igé jé re fi gyel jünk. Az ün -
nep ol vas má nya i ból ki emel ke dik az
evan gé li um sza va. Jé zus ezt mond ja:
„Az én ta ní tá som nem az enyém,
ha nem azé, aki el kül dött en gem. Ha
va la ki kész cse le ked ni az ő aka ra tát,
fel is me ri er ről a ta ní tás ról, hogy va -
jon Is ten től va ló-e, vagy én ma gam -
tól szó lok. Aki ma gá tól szól, a sa ját di -

cső sé gét ke re si, aki pe dig an nak di cső -
sé gét ke re si, aki el küld te őt, az igaz, ab -
ban nincs ha mis ság.” (Jn 7,16–18)

Az epis to la is a ta ní tó kül de té sé re
utal: „Ő »adott« né me lye ket… ta ní tó -
kul, hogy fel ké szít se a szen te ket a
szol gá lat vég zé sé re, a Krisz tus tes té -
nek épí té sé re, míg el ju tunk mind -
nyá jan a hit nek és az Is ten Fia meg -
is me ré sé nek egy sé gé re…” (Ef 4,11–13a)

Az ik ta tás to váb bi ré sze a szo kott
me der ben fo lyik. A szán dé kot ki fe -
je ző kér dé sek-vá la szok után Is ten
Lel két hív juk se gít sé gül, majd a sze -
mé lyes ál dás hang zik a püs pök szá -
já ból. Vé gül a ta nár tár sak és hall ga -
tók együtt ének lik az ősi imád sá got:
„Erő sítsd meg Is te nünk, amit cse le -
ked tél ér tünk!”

Az egész al ka lom lé nye gét fog lal -
ja össze az ál ta lá nos kö nyör gő imád -
ság má so dik mon dat so ra: „Áldd meg
egye te mün ket, az itt fo lyó tu do má -
nyos mun kát és kép zést. Áldd meg
teo ló gi ai ta ná ra in kat és hall ga tó in kat.
Add ne kik Szent lel ked vi lá gos sá gát,
hogy meg is mer jék és he lye sen ért sék
az evan gé li um igaz sá gát, Krisz tus ke -
reszt jé nek tit kát.” 

A rend kí vü li fe le lős ség gel já ró
szol gá lat így in dul Is ten ál dá sá val, az
ige és az imád ság kö zös sé gé ben.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Jö vőt for má ló szol gá lat – nem kö zép is ko lás fo kon…
Teo ló gi ai ta nár ik ta tá sa

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROKb A Li tur gi kus könyv má so dik kö te te kü lön fe je ze tet szen tel a teo ló gi -

ai ta nár be ik ta tá sá nak. Ter mé sze tes ez, mert ha teo ló gus pro fesszo -
ra ink nin cse nek is a ri val da fény ben, mun ká juk, szol gá la tuk messze
túl mu tat egy ok ta tó át la gos te vé keny sé gén. Hi va tá suk tel je sí té se meg -
ha tá roz za az egész egy ház éle tét, és dön tő en for mál ja a jö vő jét. Ha -
tal mas le he tő ség és még ha tal ma sabb fe le lős ség jel lem zi pá lyá ju kat.
Mél tó hát, hogy meg fe le lő mó don in dít sa őket egy há zuk a szent fel -
adat vég zé sé re. 

Min den ha tó, örök Is ten, mennyei
Atyánk! Fi ad ban fel vál lal tad em be ri
lé tünk nyo mo rú sá ga it, és fel ol doz tad
meg kö tö zött sé gün ket. Sza ba dí tá sod
ál tal szü le tik és újul meg ben nünk a
há la és a hit bi zal ma, amellyel kö -
nyör günk hoz zád.

Fi ad ban meg bé kél tet ted ma gad dal
a vi lá got, a tő led el rej tő ző, me ne kü -
lő em bert. Vég te len sze re te te det je -
len tet ted ki, amely ott ho ná vá le het
mind annyi unk nak. Kö nyör günk
min den em be rért, aki még nem ta -
lált rá lé te két sé gei, fáj dal mai kö zött
a gyó gyu lás ra a te sze re te ted ben. 

Fi ad ban a re mény te le nül be teg -
ség gel küz dők szen ve dé sét is meg -
szün tet ted. Kö nyör günk gyó gyí tó
erő dért min den em ber nek, aki ket
be teg ség ke se rít.

Fi ad ban gyó gyí tó kö zös sé get hív -
tál el: az egy ház kö zös sé gét. Kö -
nyör günk gyü le ke ze tün kért. Add,
hogy a ben ned bí zók kö zös sé ge meg -
újul jon a ben ned va ló bi za lom ban és
az egy más irán ti sze re tet ben.

Fi ad ban gyó gyí tod azo kat a se be -
ket is, ame lye ket sa ját ma gunk ütünk
bű ne ink kel, mu lasz tá sa ink kal, kö -
zö nyünk kel ma gun kon és kör nye ze -
tün kön. Ol dozz fel ben nün ket meg -
kö tö zött sé ge ink ből.

Fi ad ban az élet nek ad tál örök gyó -
gyu lást, le győz ted a bűn és a ha lál ha -
tal mát. Nyi tot tá tet ted éle tün ket
vég te len sze re te ted fe lé. Kö nyör -
günk mind azo kért, akik a ha lál ret -
ten té sé vel néz nek szem be. Hadd
lás sák meg, hogy Fi ad ban eb ben a
mély ség ben is ve lünk jársz, és el ve -
zetsz örök or szá god ba.

Mennyei Atyánk! Fi ad ban az élet
gyó gyu lá sát aján dé koz tad ne künk.
Add, hogy en nek re mény sé gé ben jár -
junk azon az úton, amely re el hív tál Jé -
zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Egy há zunk el nök sé -
ge a lau dá ció fel ada tá -
ra kért fel, de a ké szü -
lés nap ja i ban és a je -
len pil la nat ban – a
dí ja zot tal va ló év ti -
ze des test vé ri és mun -
ka tár si kap cso lat nyo -
mán – egy aránt ér -
zem azt az el len ke -
zést vagy in kább há rí -
tást, amely ki mon dat -
la nul is azt fe je zi ki:
ne en gem di csér je -
nek. Az el len ke zés
Ke resz te lő Já nos nak
a jól is mert Cra nach-
ké pen lát ha tó uj já hoz vá lik ha son ló -
vá. Ez az ujj vé let le nül sem ön ma gá -
ra mu tat, an nál in kább Krisz tus ra, a
meg fe szí tett re. 

De mint ha azt is su gall ná, hogy
éne kel jük együtt az egy ház ősi li tur -
gi kus éne két: „La u da mus te, be ne di -
ci mus te, ado ra mus te” – Is ten, té ged
di csé rünk, ál dunk és imá dunk! Ezért
kö vet ke ző sza va i mat ne lau dá ci ó ként,
ha nem „La u da mus te”-ként ért sük.
Is tent di csér jük azért, mert szol gá in
ke resz tül – Itt zés Já nos szol gá ján
ke resz tül is – evan gé li u mát hir det te -
ti, szent sé ge i vel meg aján dé koz, egy -
há zát épí ti, fenn tart ja és kor má -
nyoz za. So li Deo glo ria!

De Is ten igé je fi gyel mez tet, hogy
meg ne fe led kez zünk ve ze tő ink ről,
lu the ri ér te lem ben Is ten he lyet te se -
i ről. Ha meg fe led ke zünk, Is ten iránt
va gyunk há lát la nok. Ezért a díj, ezért
a kö szö net és ezért a há la adás. 

Ahogy a né hány éve ha za tért ka to -
li kus apát-plé bá nos föl di ván dor út ja
vé gén ki adott köny vé nek cí mé ben ír -
ta: „Aján dék ba em be re ket kap tam”. Is -
ten aján dé ka it kö szön jük ma is. 

Itt zés Já nos evan gé li kus lel kész, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let nyu gal ma zott püs -
pö ke Itt zés Mi hály evan gé li kus lel -
kész és Ba li kó Er zsé bet ötö dik gyer -
me ke ként szü le tett Csor nán 1944. jú -
ni us 18-án. Iga zi pa pi csa lád tag ja ként
in dult, nőtt fel, vé gez te és vég zi hi -
va tá sát. If jú sá gá nak évei Győr höz
kö töt ték. A vá ros sze re te te má ig
meg ma radt ben ne. 

Teo ló gi ai ta nul má nya it – ko ra sa -
já tos sá ga ként – egy sze mé lyes év fo -
lyam ként vé gez te. Stú di u ma i nak
be fe je zé se után az egy ház ve ze tés sel
va ló lel ki is me re ti-sze mé lyes el len -
té te mi att nem avat ták lel késszé, ha -
nem se géd mun kás ként dol go zott,
il let ve sor ka to nai szol gá la tot tel je -

sí tett. 1970-ben or di nál ták. Ugyan -
ez év őszén kö tött há zas sá got Ba lá -
zsi An na Ré ka ta nár nő vel. Is ten
két gyer mek kel ál dot ta meg há zas -
sá gu kat. 

Ta ká csi ban, majd Kő sze gen volt
gyü le ke ze ti lel kész. 2000-ben szen -
tel ték püs pök ké Győ rött, az evan gé -
li kus Öreg temp lom ban. 

Ne vé hez fű ző dik az egy kor po li ti -
kai dön tés ként, ha tal mi szó val meg -
szün te tett Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let új já szer ve zé -
se, a drá ga du nán tú li lu the rá nus tra -
dí ci ó hoz mél tó in dí tá sa, irány ba ál -
lí tá sa. Ne ve ilyen ér te lem ben is a ma -
gyar egy ház tör té net ré szé vé vált. 

Igé nyes lel ki pász to ri, ige hir de tői,
egy ház ve ze tői mun ká ja meg ha tá ro -
zó az egész Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház szá má ra. 

Hig gadt mér le ge lőkész sé ge, fe -
gyel me zett ma ga tar tá sa, rend sze re -
te te, az igaz ság hoz va ló ra gasz ko dá -
sa, a tör vé nyes rend kö vet ke ze tes
meg tar tá sa és meg tar ta tá sa, em ber -
tár sa i nak tisz te le te, az er köl csi jó
rend iránt va ló el kö te le zett sé ge, nagy
tu dá sa, vi lá gos meg lá tá sai és ki emel -
ke dő át lá tó ké pes sé ge al kal mas sá tet -
te ar ra, hogy kö zös sé get ve zes sen,
em be re ket irá nyít son, mind az egy -
há zi, mind pe dig a tár sa dal mi élet ben
jó pél dát mu tas son. 

Kü lön is meg kell em lí te ni lel ké szi-
püs pö ki szol gá la tá ban az is ten tisz te -
let, azon be lül is az ige hir de tés és a
li tur gia sze re pét és sze re te tét s a
ket tő ma gas ér té kű har mó ni á ját.
Pré di ká ci ói mé lyen lu the rá nus lel kü -
let tel, pró fé tai hang vé tel lel a csa -
cso gó fel szín he lyett min dig az iga -
zi mély ség és az is te ni gaz dag ság fe -
lé tö re ked tek. Igé nyes nyel vi for du -
la tai, bri li áns re to ri kai esz kö zei so kak,
so kunk szá má ra je len tet tek örök
élet re táp lá ló lel ki ele delt.

Szé pen meg for mált, az is te ni dra -
ma tur gi át élőn és igé nye sen meg mu -
ta tó li tur gu si mun kás sá ga nem csak
jó ér zék ről és pél da ér té kű fel ké -
szült ség ről ta nús kod ik, ha nem ar ról
az örök (mennyei) is ten tisz te let ről,
amely re a Szent írás ta nú sá ga sze rint
ké szü lünk, s ame lyet le ront va, igény -
te le nül, ha nyag tu dat lan ság gal vé -
gez ni is ten ká rom lás. Meg él ni, meg -
mu tat ni azon ban a leg szen tebb kö -
zös ség be va ló ve ze tés mű vé sze te.
Ak kor is, ha so kan nem tud tak fel -
nő ni hoz zá e te rü le ten, és nem ér -
tet ték vagy fél re ér tet ték az is ten tisz -
te le tet ha lá lo san ko mo lyan ve vő at -
ti tűd jét s az eb ből fa ka dó meg újí tó
szán dé kát. 

Az egy há zi élet min den te rü le tén
je len tős tel je sít mé nye, nem zet kö zi
ta pasz ta la ta és te vé keny sé ge, az
egy há zak kö zött vég zett ér ték te -
rem tő és ér ték men tő szol gá la ta
nem csak az egy há zi kö rök ben, ha -
nem a tár sa da lom ban is ne vet szer -
zett Itt zés Já nos nak. Köz is mert sé ge,
meg be csült sé ge úgy ak tív püs pö ki
szol gá la ta, mint nyug dí jas, de to -
vább ra is in ten zív mun kál ko dá sa
ide jén ki emel ke dő volt, és ma is je -
len tős nek mond ha tó. 

So kat tett azért, hogy az evan gé -
li kus egy ház szol gá la tá nak pri o ri tá -
sát – az evan gé li um hir de té sét – ko -
mo lyan vé ve meg ta lál ja és meg -
erő sít se kül de té sét a mai ma gyar és
eu ró pai kö zeg ben. Sze mé lye és te -
vé keny sé ge nyo mán a ma gyar tár -
sa da lom és köz élet is meg érez het -
te az evan gé li kus szín je len tő sé gét,
a lu the rá nus ér té kek meg ha tá ro zó
vol tát. 

Itt zés Já nos nem könnyű úton
ma radt az Úr is ten hű sé ges szol gá ja.
Az a ke reszt, ame lyet püs pök ként
ma gá ra vett, és nem dísz ként vagy al -
kal mi lag fél re te he tő ha tal mi jel -
vény ként hor dott, je lez te, hogy ko -
mo lyan ve szi Ura sza vát: aki utá nam
akar jön ni, ve gye fel ke reszt jét. Több
mint jel kép ér té kű, hogy egy há za az
ér te va ló há la adás je le ként an nak az
Or dass La jos püs pök nek a ne vét
hor dó díj jal tün te ti ki, aki hi va tá sá -
ban és mun ká já ban pél da ké pe, lel ki
aty ja volt. 

Itt zés Já nost ki emel ke dő sze mé -
lyi sé ge és mun kás sá ga mél tó vá tet te
ar ra, hogy egy há zunk a leg ma ga -
sabb ma gyar evan gé li kus díj jal, az
Or dass La jos-díj jal tün tes se ki – e
„mél tó”-sá gért hang zott és hang zik ma
a „La u da mus te”.

g Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly

Mi cso da ígé ret van eb ben az ige vers -
ben, ame lyet egy éven át em lé ke ze -
tünk ben tart ha tunk, amely ről el -
gon dol kod ha tunk imád sá ga ink al kal -
má val, és amely nek üze ne tét hir -
det het jük má sok nak! A gyen ge sé gen
ke resz tül is ér vé nye sül het Is ten ere -
je, sőt ép pen a gyen ge ség tár aj tót Is -
ten ha tal mas cse le ke de te i nek.

Az az üze net, hogy az erőt len ség -
ben erő van, vo nat ko zik ar ra a jó hír -
re is, ami kor Im ma nu el („Ve lünk az
Is ten”), vagy is az Is ten a ki szol gál ta -
tott ság ál la po tá ban ér ke zett hoz -
zánk. Haj lék ta lan, be ván dor ló há zas -
pár gyer me ke ként szü le tett meg egy
– a po li ti kai-ha tal mi köz pon tok tól
tá vol eső – fa lucs ká ban. A hit fel fe -
de zi azon ban, hogy Is ten ép pen eb -
ben az esen dő ség ben erő sí ti meg az
egész te rem tett vi lág ra ki ára dó, élet -
adó ígé re te it.

A 2012-es esz ten dő út mu ta tó igé -
je az zal a ténnyel is szo ros kap cso lat -
ban áll, hogy a ke resz tény em ber
más ként ér tel me zi Jé zus ke reszt ha -
lá lát. Mi köz ben a ke resz tet az erő sek
ál tal gya ko rolt meg alá zás és az élettől
való megfosz tás jel ké pe ként, az erő -
szak és a ha lál esz kö ze ként ál lí tot ták
fel, a hit úgy te kint rá, mint ar ra a
hely re, ahon nan az el nem mú ló bé -
kes ség ered, és ahol az élet tel jes sé -
ge ta pasz tal ha tó meg. Ahe lyett, hogy
az Is ten-hi ány ret te ne te ként ér tel -
mez né, a ke resz té nyek szá má ra a
ke reszt az esen dő em ber rel va ló leg -
ben ső sé ge sebb kö zös ség vál la lás is te -
ni ki fe je ző dé sé vé lesz. Igen, a ke reszt
an nak erő tel jes meg erő sí té se, hogy
„Ve lünk az Is ten”, aho gyan ez el is
hang zott Bet le hem ben, a já szol nál.

Mi cso da ígé re tes út mu ta tás ez
az egy há zak szá má ra szer te a föl dön!
Mind azok szá má ra, akik hű ek Is ten -
hez, és ar ra tö rek sze nek, hogy az ő
esz kö ze i ként szol gál ja nak a vi lág ban. 

Ami kor Pál apos tol szem be sült sa -
ját gyen ge sé ge i vel, nem kez dett vé -
de kez ni, még csak ta gad ni sem kezd -
te ma ka csul a na gyon is em be ri kor -
lá ta it. Fel is mer te esen dő sé gét, se bez -
he tő sé gét, és el fo gad ta ezt az ál la po -
tát, han got ad va az abban való bi -
zonyosságának, hogy Is ten az erőt -
len sé get erő vé for mál ja át.

Az em be rek nek ne he zük re esik el -
fo gad ni, hogy gyen gék, se bez he tő ek.
Így azt sem akar ják meg ér te ni, hogy
nagy mér ték ben függ nek Is ten től,
em ber tár sa ik tól, ma gá tól a te rem tett
vi lág tól. 

Az, hogy a nem zet kö zi kö zös sé gek
nem fog lal koz nak iga zán a klí ma vál -
to zás fe nye ge tő ré mé vel, vi lá go san
tük rö zi, hogy az em be ri ség nem bír
he lyes ön is me ret tel. Fel kell is mer -
nünk, hogy az em be ri faj meg annyi
fi nom szál lal szö vő dött be le az öko -
ló gi ai rend sze rek könnyen fel sza -
kít ha tó szö ve té be, és be kell is mer -
nünk, hogy egy más ra va gyunk utal -
va, köl csö nös füg gés ben élünk az
egész te rem tett vi lág gal. Ugyan ak kor
a ha ta lom vá gyunk – s az, hogy el len -
őr zé sünk alá akar juk von ni a ter mé -
szet rend jét – egy re kö ze lebb so dor
ben nün ket egy ter mé sze ti ka taszt ró -
fához.

Ha son ló kép pen mu tat ja meg a
je len le gi pénz ügyi vál ság is, hogy mi -
lyen hi á ba va ló kí sér let olyan for rá -
sok ból él ni, ame lyek va ló já ban nem
is lé tez nek. A gaz da sá gi krí zis fel fe -
di, hogy vég ső so ron zsák ut cá hoz ve -
zet, ha a ha ta lom lo gi ká já ra ha gyat -

ko zunk. Nem győz he tő le sem a
pénz ügyi, sem pe dig az öko ló gi ai vál -
ság, ha foly ta tó dik a pi a ci igé nyek ki -
szol gá lá sa. Egye dül csak úgy, ha az
em be ri ség nagy csa lád ján be lül vég -
re nyíl tan be szé lünk az igaz sá gos ság
kér dé se i ről.

Az Út mu ta tó 2012. évi igé je egy -
ben erő tel jes kész te tés is ar ra, hogy
is mer jük meg ön ma gun kat. Az tán
be csü le tes ön is me ret tel akar juk meg -
is mer ni a má si kat, az zal a tu dat tal,
hogy em ber ként esen dő ek, se bez he -
tő ek va gyunk.

Ez az üze net ne künk szól, azok -
nak, akik Is ten ke gyel mé ből fel sza -
ba dí tott em be rek va gyunk, és akik az
egy há zi kö zös sé gek tag ja i ként tud -
juk: ben nün ket az igaz sá gos, bé kés
és ki en gesz te lő dött vi lá gért va ló
mun kál ko dás tart össze. Úgy ér el
ben nün ket ez az üze net, mint azon
egy há zak com m uni ó ját (kö zös sé -
gét), ame lyek ra gasz kod nak a tisz tán -
lá tás hoz, és foly tat ják a meg kez dett
pár be szé det ar ról, hogy mi ként szol -
gál hat ják a leg hű sé ge seb ben Is tent
eb ben a vi lág ban. 

Ezt a pár be szédet az tán to vább
mélyíti az egy há zak nak a misszió
irán ti el kö te le ző dé se és az , hogy bi -
zal mu kat mé lyen ab ba az Is ten be ve -
tik, aki ha tal má val a lát szó la gos
gyen ge ség ben is je len van. Ahe lyett,
hogy két ség be es nénk azon, hogy
nem ta lá lunk könnyű vá la szo kat bo -
nyo lult vi lá gunk kér dé se i re, ar ra
épít sünk in kább, amit Is ten vé gez
majd el az egy ház ban és a vi lág ban!

Az az ige, hogy a gyen ge ség ben
erőt fe dez he tünk fel, ha tá ro zott em -
lé kez te tés ar ra is, hogy az egy ház
misszi ó já nak az el eset tek, a tár sa da -
lom pe re mé re sod ró dot tak, az erőt -
len ré te gek fe lé kell irá nyul nia, il let -
ve Is ten te rem tett vi lá gá ra kell fi gyel -
nie, ame lyen oly sok se bet ej tett már
az em be ri fe le lőt len ség.

Ame lyik egy ház hű en és el kö te le -
zet ten akar ja vé gez ni Is ten misszi ó ját,
az az em be ri ség és a te rem tett vi lág
meg erő sí té sé re tö rek szik. Az egy ház
az zal, hogy meg ér ti sa ját gyen ge sé gét,
tö ké let len sé gét és azt, hogy mi, em -
be rek egy más ra va gyunk utal va, egy -
re in kább meg ta nul bíz ni az Úr is ten
min dent tö ké le tes sé té vő ha tal má ban.

Így áld jon meg min ket Is ten most,
hogy a 2012-es esz ten dő be lé pünk.
Le gyünk tu da tá ban gyen ge sé günk -
nek és esen dő sé günk nek, de an nak
is, hogy mind eze ket Is ten ha tal mas
erő vé ala kít hat ja át!

Genf, 2012. ja nu ár 6.
g Mar tin Jun ge fő tit kár

An gol ból – a né met szö veg gel egybe -
vet ve – for dí tot ta B. Pintér Márta

A LU THE R Á NUS VI L ÁG SZÖ VET SÉ G FŐ TIT K Á R Á NAK
Ú J É VI ÜZ E NE TE

„Az én erőm erőt len ség
ál tal ér cél hoz” 

(2Kor 12,9a)

Lau dá ció Itt zés Já nos nyugalmazott evan gé li kus püspök
tisz te le té re az Or dass La jos-díj át adá sa al kal má ból

De ák té ri evan gé li kus temp lom, 2012. ja nu ár 8.

„Mi cso da ígé re tes
út mu ta tás ez az
egy há zak szá má ra
szer te a föl dön!
Mind azok szá má ra,
akik hű ek Is ten hez,
és ar ra tö rek sze nek,
hogy az ő
esz kö ze i ként
szolgál ja nak
a vi lág ban. 

A hi va ta los „ki írás” sze rint a 2007-ben
ala pí tott Or dass La jos-díj „an nak a fel -
szen telt (ak tív vagy nyu ga lom ba vo -
nult), fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy
kül föl di lel kész nek ad ha tó, aki a ma gyar
evan gé li kus sá gért ki emel ke dő en so kat
tett. A díj az öku me ni kus kap cso la to -
kért so kat mun kál ko dó más fe le ke ze -
tű pa pi sze mély nek is oda ítél he tő.” 

Mint ifj. dr. Ha fen scher Ká roly –
aláb bi ak ban ol vas ha tó – lau dá ci ó já -
ból is ki tű nik, Itt zés Já nos lé nye gé ben
már a 2000-ben új já szü le tett Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let „irány ba
ál lí tá sá val”, an nak el ső püs pö ke ként
be ír ta ne vét a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház „tör té ne lem köny vé -
be”. Ám akik hall hat ták ige hir de té se it

(vagy épp az EvÉ let ha sáb ja in ol vas -
ták – nyug ál lo mány ba vo nu lá sá val
fel füg gesz tett – ro va tunk ban, az Ég -
tá jo ló ban meg je lent jegy ze te it), azok
nem csu pán egy ház ve ze tő ként, ha -
nem lel ki ve ze tő ként is „dí jaz ták” már
ko ráb ban is.

Az Or dass La jos-dí jat a múlt va -
sár na pi is ten tisz te let ke re té ben egy -
há zunk or szá gos fel ügye lő je, Prőh -
le Ger gely nyúj tot ta át Itt zés Já nos -
nak. Az ün ne pi al kal mon szol gált el -
nök-püs pök utód ja, Gáncs Pé ter
is, a pad so rok ban pe dig – szá mos
egy há zi és köz éle ti sze mé lyi ség
mel lett – he lyet fog lalt a zsi nat
nem lel ké szi el nö ke, Muntag And -
rás, va la mint az Itt zés Já nost az egy -
ház ke rü let élén kö ve tő püs pök,
Sze me rei Já nos is.

g TPK

Or dass Lajos-díj-át adó a De ák té ren
b A 11 óra kor kez dő dött is ten tisz te le ten ez út tal is vol tak né há nyan a De -

ák té ri temp lom ban, akik még sze mé lye sen is mer ték és/vagy hal lot -
ták pré di kál ni már tír sor sú püs pö kün ket, né hai Or dass La jost (1901–
1978), aki ről egy há zunk leg ran go sabb dí ja ne vez te tett el. És akik „az
or szág temp lo ma ként” is em le ge tett bu da pes ti haj lék ban ja nu ár 8-án
hal lot ták Itt zés Já nos – 4Móz 14,10–23 alap ján tar tott – fel ka va ró ige -
hir de té sét, majd az ér de me it mél ta tó lau dá ci ót, azok ban két ség
nem me rül he tett fel, hogy az Or dass La jos-dí jat egy há zunk il le té kes
gré mi u ma mél tán ítél te oda a nyu gal ma zott püs pök nek…
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b Fél év vel ez előtt, ta valy jú ni us
26-án bú csú zott el a pi lis csa bai
gyü le ke zet, va la mint az Evan gé -
li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK -
ME) a Szi ge ti csa lád tól. A nyár
de re kán in dul tak el, hogy há rom
éven át az in di ai Ko da i kanal ban
dol goz za nak.

Ko da i kanal ne ve so kak szá má ra cseng -
het is me rő sen, hi szen az ame ri kai
misszi o ná ri u sok ál tal ala pí tott nem zet -
kö zi is ko lá ban ko ráb ban már dolgozott
két „is me rős” ma gyar há zas pár: Jó
And rás és An ge li ka, va la mint – az
evan gé li kus is ko la lel kész ként je len leg
Sop ron ban szol gá ló – Mes ter há zy
Ba lázs és fe le sé ge, And rea.

Nem kis sze re pük volt ne kik is ab -
ban, hogy dr. Szi ge ti Im re és pár ja,
Zi ta pá lyáz tak az in téz mény be meg -
hir de tett ta ná ri ál lá sok ra. Az is ko la
jó hí ré nek kö szön he tő en bát ran vál -
lal koz tak ar ra, hogy há rom kis gyer -
mek kel együtt né hány év re In di á ba
köl töz ze nek. 

Az or szág és az is ko la nem zet kö -
zi lég kö ré nek meg ta pasz ta lá sán túl
cél juk az is, hogy hi tük ről bi zony sá -
got te gye nek. In di á ban ugyan is egy -
ál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő, hogy

va la ki Krisz tust kö ve ti. A di á kok leg -
több je eb ben az egy há zi is ko lá ban
sem ke resz tény. (Er ről még ok tó -
ber ben, el ső hír le ve lük ben szá molt be
Zi ta.) Még is, épp a más val lá si hát terű
fi a ta lok azok, akik job ban fi gyel nek,
kí ván csi ak a ke resz tyén ta ní tá sok ra.

„Ha tal mas misszi ói le he tő ség (len -
ne) ez – ír ja Zi ta –, de saj nos foly vást
imád koz nunk kell azért, hogy Is ten ne
en ged je meg, hogy a má sok ál tal fon -
to sabb nak ítélt prog ra mok, kép zé sek
mi att ezek az al kal mak ki szo rul ja nak,
ve szen dő be men je nek.” Az tán meg is
ma gya ráz za: „Az is ko la jel le gét egy -
re in kább az be fo lyá sol ja, hogy az
ame ri kai tí pu sú, nem zet kö zi érett sé -
gi rend szer (IB) tag ja, mint sem az,
hogy ere de ti leg ke resz tyén is ko lá nak
ala pí tot ták, vagy is misszi o ná ri u sok
gyer me ke i nek. (…) Most pél dá ul ar -
ról fo lyik vi ta, hogy le gyen-e a 9–12.
év fo lya mon RE- (hit tan-) ok ta tás. Az
el len zők ér ve, hogy a hit tan ok ta tá sa
fe les le ges, csak el ve szi az időt a fon -
to sabb vizs ga tár gyak tól.” 

Zi ta be szá mo ló ját ol vas va úgy ér -
zi az em ber, hogy nincs is olyan
messze In dia. Ő ma ga is pár hu za mot
von ma gyar or szá gi ta pasz ta la tai és
ot ta ni él mé nyei kö zött: „Saj nos az is -
ko la ta nu ló it nem ké pes sé ge ik alap -

ján vá laszt ják ki, ha nem egy sze rű
pénz ala pon: az jár hat ide, aki nek a
szü lei meg tud ják fi zet ni az igen csak

bor sos tan dí jat. Ez
az zal a szo mo rú
kö vet kez ménnyel
jár, hogy sok di ák
nem azért jár ide,
hogy ta nul jon: na -
pi szin ten meg kell
küz de nünk az ér -
dek te len ség gel és a
lus ta ság gal. 

Itt In di á ban az a
szo kás, hogy min -
den csa lád, amely -
nek van jö ve del me,
al kal maz egy (vagy
több) szol gá lót a
há zi mun ká ra, így
se gít ve, hogy a sze -
gé nyeb bek nek is le -
gyen mun ká juk, ők
is meg tud ja nak él -
ni. Ez idá ig rend -
ben is len ne, ha
nem jár na az zal a
kö vet kez ménnyel,
hogy ezek az el ké -
nyez te tett gye re kek

az tán, ami kor el jön nek egy ilyen
bent la ká sos is ko lá -
ba, nem ké pe sek
sa ját ma guk ra gon -
dot vi sel ni, ren det
rak ni – a kol lé gi u -
mi szü lők nek bi -
zony ko moly erő -
feszí té sük be ke rül
ránc ba szed ni a di -
ák sá got. Ta nár ként
pe dig azt ta pasz -
tal juk, hogy – tisz -
te let a ke vés ki vé -
tel nek – ugyan az a
men ta li tás dí vik itt
is, ami vel Ma gyar -
or szá gon is ta lál -
koz tunk: dip lo mát
sze ret né nek, mi nél
előbb, de le he tő leg
sem mit se kell jen
ten ni ér te. (…) Szo -
mo rú ar ra gon dol -
ni, hogy le het nek
rá ter met tebb gyer -
me kek, akik meg -
ér de mel nék, hogy
itt ta nul has sa nak, sze gény sé gük mi -
att vi szont ki van nak re keszt ve in nen.”

Zi ta be szá mo ló já ból – amely nek
szö ve ge hoz zá fér he tő az EK ME hon -

lap ján – most szán dé ko san azo kat a
so ro kat emel tem ki ön ké nye sen,
ame lyek a ko da i kana li is ko la ke vés -
bé von zó ar cát mu tat ják be. De ter -
mé sze te sen sok örö me is van a Szi -
ge ti csa lád nak kint. Jó kö zös ség re ta -
lál tak ta ná rok kal, di á kok kal. „Bár mi -
lyen prob lé ma, el in téz ni va ló akadt,
a már ré gebb óta itt dol go zók kész -
sé ge sen ki se gí tet tek min ket” – szá -
molt be az ér ke zé sü ket kö ve tő na -
pok ról, majd így foly tat ta: „Az el ső
hé ten foly ton eszem be ju tott Jé zus
mon da ta: »Aki az Is ten aka ra tát
cse lek szi, az az én fi vé rem, nő vé rem
és az én anyám.« (Mk 3,35) A he lyi
Krisz tus-kö ve tők ben iga zi test vé -
rek re ta lál tunk.” 

Még is fi gyel jünk most az árny ol -
da lak ra, a Zi ta és Im re ko da i kana li
szol gá la tá ban rej lő ki hí vá sok ra! Mert
ez mind annyi unk ki hí vá sa. A
(kül)misszió nem né hány bá tor, Is -
ten től in dí tott em ber nek az ügye, ha -
nem mind nyá jun ké. Hogy a Szi ge ti
há zas pár Is ten esz kö ze tud jon len ni
kint, In di á ban, ez a mi fel ada tunk is.
Hor doz zuk őket imád ság ban! És vi -
gyük Is ten elé ha zai egy há zi is ko lá -
in kat is, aho gyan kér ték: Is ten Lel ke
há rít son el min den olyan aka dályt,

amely gá tol ná evan gé li u má nak ter -
je dé sét ott és itt hon. 

g B. Pin tér Már ta,
az EK ME lel ké szi el nö ke

Ott ho ni ak tól itt hon ra
Hír le ve lek az In di á ban szol gá ló ta nár há zas pár tól

Ez az év, az Úr nak 2012-es esz ten de -
je úgy kez dő dött szá munk ra, mint -
ha az egész vi lág össze fo gott vol na el -
le nünk: pénz ügyi, po li ti kai és mé dia -
ha tal mas sá gok, az Or well ál tal oly
pon to san le írt Nagy Test vér meg -
annyi alak ban, ál arc ban, szín ben és
szó lam ban.

Az úgy ne ve zett vé le mény for má ló
(pon to sab ban vé le mény dik tá ló) „li -
be rá lis” nem zet kö zi mé di á ban min -
den rosszat, gya lá za to sat le ír tak kor -
má nyunk ról és or szá gunk ról – ami
majd nem ugyan az, hi szen je len le gi
kor má nyun kat a ma gyar vá lasz tó pol -
gá rok több sé ge sza bad és de mok ra -
ti kus vá lasz tá son ki nyil vá ní tott aka -
ra tá val bíz ta meg, ha tal maz ta fel
négy év re az or szág ve ze té sé re. Ami -
kor kor má nyunk ról azt mond ják,
ír ják és dip lo má ci ai csa tor ná kon
üzen ge tik, hogy nem de mok ra ti kus,
nem eu ró pai, és mi nisz ter el nö kün -
ket ná ci és kom mu nis ta zsar no kok -
hoz ha son lít ják, ez zel akar va-aka rat -
la nul a ma gyar nem ze tet, ben nün ket
mi nő sí te nek mi nő sít he tet len és el fo -
gad ha tat lan mó don.

Bár a hí res gö rög fi lo zó fus, Hé rak -
lei tosz azt mond ta, nem lép hetsz
két szer ugyan ab ba a fo lyó ba, úgy
lát szik, té zi se a mi ese tünk re nem vo -
nat ko zik. 

Ami kor 1849 ele jén egész Eu ró pá -
ban már egye dül csak a ma gyar nép
küz dött az al kot má nyos sza bad sá gért
és a nem ze ti füg get len sé gért a túl erő -
vel szem ben, Pe tő fi jog gal ír ta Eu ró -
pa csen des, uj ra csen des… cí mű fe lejt -
he tet len ver sé ben: „Ma gá ra hagy ták,
egy ma gá ra / A gyá va né pek a ma -
gyart”. A „ha la dó” Eu ró pa ak kor sem
se gí tett ne künk az ön kény ural ko dó
oszt rák csá szár és az orosz cár in vá -
zi ós had se re gei el le ni élet-ha lál küz -
del münk ben. 

És 1956 no vem be ré ben a „ha la dó”
Eu ró pa és Ame ri ka kor má nyai –
ame lyek most de mok rá ci á ból és jog -
ál la mi ság ból akar nak ki ok tat ni min -
ket –, meg ha zud tol va szép esz mé i ket,
ma gá ra hagy ták a ma gyar né pet a
szov jet had se reg el le ni ön fel ál do zó,
hő si es küz del mé ben. Jog gal mond ta
ak kor Má rai Sán dor a Sza bad Eu ró -
pa Rá di ó ban: „Mit ha zud tak en nek a
nép nek, és mit ha zud tak fe lő le? El len -
sé gei el hí resz tel ték bar bár nak, ázsi -
ai jö ve vény nek. Azt ker tel ték, hogy
mű ve let len, ma ra di, majd azt, hogy
fa sisz ta, ké sőbb, hogy kom mu nis -
ta… És ak kor ez a nép, amely nek és
amely ről annyit ha zud tak a vi lág -
ban, tör té nel mé nek leg fáj dal ma sabb
pil la na tá ban ke zé be vet te sor sát.” 

A No bel-dí jas fran cia író, Ca mus
fo gal maz ta meg leg tisz tes sé ge seb ben
a „fü lét be tö mő, sze mét el ta ka ró
nyu ga ti tár sa da lom” lel ki is me ret-
fur da lá sát: „A meg ma radt Eu ró pá ban
csak úgy ma rad ha tunk hí vek Ma -
gyar or szág hoz, ha so ha és se hol el
nem árul juk, ami ért a ma gyar har co -
sok éle tü ket ad ták, és so ha, se hol –
még köz vet ve sem – iga zol juk a gyil -
ko so kat. Ne héz mi ne künk mél tó -
nak len ni ennyi ál do zat ra.”

Ma nincs for ra dal mi hely zet, nem
dúl sza bad ság harc Ma gyar or szá gon,
de van nak ha tal mu kat és zsák má nyu -
kat el vesz tett, sok szo ro san le vi téz lett,
a ma gya rok több sé ge ál tal meg- és el -
ve tett po li ti ku sok és az ilyen-olyan
za var kel tő és a za va ros ban ha lá szó
ké tes ele mek kö zött szép szám mal
olya nok, akik „bo hóc for ra da lom -
mal” és – mint ja nu ár 2-án tör tént –
szá nal mas „ope ra for ra da lom mal”

sze ret nék meg buk tat ni a de mok ra ti -
kus ma gyar kor mányt. Meg hir det ték
a „de mok ra ti kus el len ál lást” a „dik -
ta tó ri kus kor mány el söp ré se” ér de -
ké ben, és azt ál lít ják, hogy a nép
több sé ge, va la mint Eu ró pa köz vé le -
mé nye ve lük van.

Hogy ez utób bi igaz vol na? 1849,
1918–20, 1945–47 és 1956 fáj dal mas
csa ló dá sai el le né re is azt mon dom,
re mé lem, hogy nem – nem lép het so -
kad szor is ugyan ab ba a fo lyó ba Eu -
ró pa, nem árul hat el megint min ket,
ma gya ro kat, akik egy sze rű en csak
sza bad ság ban, bé kes ség ben, biz ton -
ság ban, a sa ját ész já rá sunk, kul tú -
ránk, ha gyo má nya ink, al kot má nyunk
és tör vé nye ink sze rint, a sa ját lá bun -
kon áll va sze ret nénk él ni, nem za var -
va és sért ve má so kat. És nem ze ti ér -
zé sű, de mok ra ti kus el kö te le zett sé gű
re for má tus ma gyar em ber ként ha tá -
ro zot tan azt hi szem és ál lí tom, hogy
nem a ja nu ár 2-án az Ope ra ház előtt
tün te tők kel, az új al kot mánnyal és a
de mok ra ti kus kor mánnyal szem ben
ut cai el len ál lást és fel for ga tást hir de -
tők kel van a ma gya rok több sé ge.

Ter mé sze te sen a kor mány nak le -
het, van is de mok ra ti kus el len zé ke,
és a je len le gi par la men ti ki sebb ség -
ből a kö vet ke ző vá lasz tá sok után le -
het több ség – ha a nép, a vá lasz tók
több sé ge úgy akar ja! Ah hoz azon ban,
hogy a több ség mit akar, ho gyan
dönt majd, ne künk, ke resz tény hi tű
em be rek nek is van, le gyen sza vunk.
Nem hagy hat juk, hogy megint má -
sok dönt se nek ró lunk, nél kü lünk,
mint az el múlt öt száz év ben annyi -
szor tör tént. Ha sér te get nek, tá mad -
nak, zsa rol nak min ket, or szá gun -
kat, kor má nyun kat, nem hagy hat juk
szó nél kül. Egyet ér tek Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök kel, aki egy szil -
vesz te ri in ter jú ban azt mond ta, azt
sze ret né, ha a hit val ló ke resz té nyek
bát rab ban el mon da nák vé le mé nyü -
ket bár mi lyen tár sa dal mi kér dés ről,
köz ügy ről, még ak kor is, ha az ár ral
szem ben kell úsz ni uk. 

Én is ezt sze ret ném, hi szen en nek
a tár sa da lom nak épp úgy a tag jai va -
gyunk, mint a nem ke resz té nyek, a
kö zöm bö sek és ni hi lis ták. Ne künk
épp olyan jo gunk és le he tő sé günk,
hogy a köz ügyek ben részt ve gyünk,
a köz gon dol ko dást és a köz han gu la -
tot for mál juk, mint az el múlt húsz év -
ben a nyil vá nos ság esz kö ze it mo no -
po li zá ló han gos és erő sza kos ki -
sebb ség tag ja i nak. 

Ha kell, ne künk is vál lal nunk kell
az el len ál lást, de nem erő sza ko san,
ha nem sze lí den, alá za to san, ahogy Ja -
kab le ve lé ben ol vas suk: „En ge del -
mes ked je tek azért az Is ten nek, de
áll ja tok el le n az ör dög nek, és el fut tő -
le tek.” (4,7)

A de mok ra ti kus köz éle ti kul tú ra
Köl csey ál tal örök ér vé nyű en meg fo -
gal ma zott fő sza bá lyát kö ves sük:
esze rint „csak a go noszt ne tűrd,
egyéb ként az el len ke ző vé le ményt,
hol kell, ost ro mold, de azt, vagy
éret te bir to ko sát, gyű löl nöd igaz -
ság ta lan ság”.

Ez zel a jó ta náccsal kí vá nok min -
den ki nek az – igen csak vi ha ros nak
ígér ke ző – új év ben sok tü rel met,
ön ural mat, bá tor sá got és si ke res
el len ál lást. És ha azt lát juk, hogy e
vi lág min den ör dö ge el nyel ni akar -
na, ak kor se fél jünk, mert: „Erős vár
a mi Is te nünk – Ha ő ve lünk, ki el -
le nünk?”

A szerző újságíró, a Magyar Hírlap
lap szerkesztője, a Protestáns Újság -
írók Szövetségének (Prúsz) alelnöke

El len ál lás –
ke resz tény mód ra

g Faggyas Sán dor 
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Kö zel és még is tá vol
Min dig is vá ros ban él tem, és szá -
mom ra „ter mé sze tes”, hogy ke vés
ki vé tel től el te kint ve nem tu dom, ki
la kik az ut cá ban, a szom széd ház ban
vagy – ad ab sur dum – a tár sas há -
zunk töb bi eme le tén. Saj nos mi fe lénk
nem szok tak kö szön ni egy más nak az
ut ca be li ek sem, még ha lá tás ból rég -
óta is me rő sek is egy más szá má ra. Az,
hogy a kis bolt és a kö ze li ét te rem tu -
laj do no sá val rég óta fenn ál ló is me ret -
sé günk im már ba rá ti és köz vet len –
ta lán olyan ki vé tel, amely erő sí ti a
fen ti „sza bályt”.

Egy ré gi nya ra lás al kal má val fa -
lun töl töt tem né hány na pot. Nagy -
ma mám mal gya log men tünk a bolt -
ba. Ő sem ott élt, ahol nya ral tunk,
a kö ze li na gyobb vá ros ból a fa lucs -
ká ba, nyá ri kis há zá ba csak rit kán
ment az uno kák kal. Még is min -
den ki is me rős ként üd vö zölt min ket,
en gem is, s ezt én, a „pes ti” uno ka,
ámul va és meg il le tő döt ten fi gyel -
tem. Tet szett…

Az em be rek, mi mind annyi an ro -
ha nunk; űzöt tek, bi zal mat la nok és
gya nak vók let tünk, em be ri, csa lá di
kap cso la ta ink né ha (de in kább sok -
szor) zű rö sek, a há rom lé pés tá vol -
sá got egy re in kább be tart juk. Pe dig…
egyéb re sem vá gyunk, mint egy jó
szó ra, nem for má lis ér dek lő dés re, ar -
ra, hogy meg kér dez zék, hogy va -
gyunk – és nem hi szem, hogy min -
den ki nek annyi ra ki hűlt vol na a szí -
ve, hogy egy ál ta lán ne ér de kel je a
má sik em ber, aki vel egy vá ros ban,
egy ke rü let ben, egy ut cá ban, egy
ház ban él.

Le het, hogy csak sze mér me sek
va gyunk, nem me rünk kö ze led ni,
nem aka runk to la kod ni, ha tárt sér -
te ni, így hát csak csend ben be zár kó -
zunk fa la ink kö zé, és ma gá nyun kat
meg szo kott nak te kint ve be le fe led ke -
zünk ab ba, amit a té vé nyújt – s már -
is el ér tünk ah hoz az ab szurd je len ség -
hez, amely nek mind annyi an részt ve -
vő ala nyai va gyunk.

A tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök ré vén szin te azon nal és szin te
min dent meg tu dunk a vi lág ról és a
ben ne élő em be rek ről. Hő sök ről
és an ti hő sök ről. Egy sze rű em be rek -
ről. Vi lág vé gi he lyek la kó i ról. Glo -
bá lis gaz da sá gi és pénz ügyi vál ság -
ról, há bo rúk ál do za ta i ról, éh ín sé -
gek ről, ter mé sze ti csa pá sok ról, lot -
tó mil li ár do sok ról, her ce gi es kü -
vők ről, kí nos po li ti kai bot rá nyok ról.
Té nyek ről és plety kák ról. Min den -
ki ről min dent és azon nal. Mint egy
fa lu ban…

Egy gi gan ti kus fa lu
A glo bá lis fa lu (glo bal vil lage) fo gal -
mát Mars hall McLu han ka na dai mé -
dia te o re ti kus al kot ta meg az 1960-as
évek ele jén. A ki fe je zés ar ra utal, hogy
az elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós tech -
no ló gi ák fej lő dé sé vel a vi lág oly mér -
ték ben vált össze kö töt té vagy „ki csi -
vé”, mint egy fa lu, amely ben az em -
be rek gyor san kom mu ni kál nak, és
min den ese mény ről szin te azon nal
ér te sül nek. A glo bá lis fa lu fo gal má -
val har minc év vel ko ráb ban meg jó -
sol ta a world wi de web, az az az in ter -
net lét re jöt tét.

McLu han a glo bá lis fa lu ki fe je zést
A Gu ten berg-ga la xis cí mű köny vé ben
hasz nál ja elő ször: „Az azon ban bi zo -
nyos, hogy az elekt ro mag ne ti kus
fel fe de zé sek új ra lét re hoz ták min den
em be ri vi szony lat ban az egy ide jű ség
»me ző jét«, úgy hogy a mai em be ri ség
csa lád ja most a »glo bá lis fa lu« ál la -
po tá ban él. Az egyet len kor lá to zott
tér ben élünk, amely ben a tör zsek
dob jai vissz hang za nak.” És: „Mi vel a
vi lág elekt ro ni ku san össze van köt -
ve, ezért nem több, mint egy fa lu.”

De mi lyen né pek is él nek eb ben a
fa lu ban? Ha a szak em be rek ál tal ké -
szí tett fel mé ré sek alap ján a Föld hét -
mil li ár dos la kos sá gát egyet len száz -
fős fa lu ba sű rí te nénk, és az ott élő 100
em ber ará nyo san rep re zen tál ná a
Föld tel jes né pes sé gét, ak kor len ne
köz tük 57 ázsi ai, 21 eu ró pai, 14 ame -
ri kai és 8 af ri kai. Len ne 52 nő és 48
fér fi; 30 ke resz tény és 70 nem ke resz -
tény; 89 he te ro- és 11 ho mo sze xu á -
lis. 6 sze mély ke zé ben össz pon to sul -
na Föl dünk va gyo ná nak 59-a, ők
mind annyi an az USA-ból szár maz -
ná nak. 80 em ber nyo mor ban él ne, 70
anal fa bé ta vol na, 50 éhez ne és alul -
táp lált len ne. 1 hal do kol na, 1 ép pen
ak kor szü let ne, 1 fő (!) ren del kez ne
szá mí tó gép pel, és csak egyi kük nek
len ne egye te mi vég zett sé ge…

Te ma egész sé ge sen éb red tél? Sze -
ren csés vagy! A vi lá gon egy mil lió em -
ber nem fog ja túl él ni ezt a he tet. Ha
nem élsz há bo rús öve zet ben, nem is -
me red a bör tön ma gá nyát, a kín zá -
sok fáj dal mát, az éhe zés gyöt rel mét,
a ha lál fé lel met, jobb hely zet ben vagy,
mint 500 mil lió em ber ma a Föl dön.
Sza ba don gya ko rol ha tod a val lá so dat,

és fé le lem és ül dö zés nél kül jár hatsz
a temp lo mod ba? Ak kor sze ren csé -
sebb vagy, mint 3 mil li árd (!) em ber -
tár sad a vi lá gon. Ha van hű tő szek ré -
nyed, rá adá sul élel mi szer rel te le, ha
van az év szak nak meg fe le lő ru há za -
tod, van te tő a fe jed fe lett, és ágyad,
ahol álom ra hajt ha tod a fe jed, ak kor
sok kal gaz da gabb vagy, mint a Föld
la kos sá gá nak 75-a. Ha van bank -
szám lád, és még kész pénz, ét ke zé si
jegy is van a zse bed ben, ak kor olyan
pri vi lé gi u ma id van nak, ame lyek kel a
Föld né pes sé gé nek csu pán 8-a ren -
del ke zik. Ha még él nek a szü le id, és
együtt van nak, olyan kü lön le ge sen
rit ka és sze ren csés sze mély vagy,
mint ke ve sek ezen Föl dön.

Vé gül, ha eze ket a so ro kat e-mai -
len kül de ném el ne ked, ked ves Ol va -
só, és tu dod fo gad ni, ak kor még
szű kebb ki vált sá gos kör tag já nak
érez he ted ma gad, hi szen van asz ta li
szá mí tó gé ped vagy lap to pod, is me -
red és hasz ná lod az in ter ne tet. És az -
ál tal, hogy az EvÉ let ha sáb ja in ta lál -
ko zol ezek kel a so rok kal, azért (is)
érez he ted ma gad ki vé te les nek, mert
tag ja vagy egy kö zös ség nek, van nak
ba rá ta id, is me rő se id, akik kel kö zös
ügyet kép vi selsz és szol gálsz. S ami
szin tén lé nye ges szem pont: nem tar -
to zol azon több mil li árd em ber kö -
zé, akik még ol vas ni sem tud nak, így
az em be ri élet szel le mi té ren leg je len -
tő sebb épí tő és gaz da gí tó aján dé ká -
tól is meg van nak foszt va.

Glo ba li zált ide gen ség
E fa lu la kó i ként te hát sok szem -
pont ból va gyunk sze ren csé sek és
ál dot tak. És bár a glo bá lis fa lu ban ha -
son ló gyor sa ság gal ter jed nek a nagy -
vi lág in for má ci ói, mint a kis vi dé ki te -
le pü lé sek zárt élet kö zös sé gé ben, a
ket tő kö zött még is akad egy je len tős
kü lönb ség. A nagyvi lág kis fa lu vá
zsu go ro dá sa még sem tesz ben nün -
ket „iga zán” fa lu si vá: mi nél „glo bá li -
sab bak” va gyunk, an nál ke ve seb bet
tu dunk a köz vet len kör nye ze tünk ben
élő em ber tár sa ink ról. A glo bá lis fa -
lu in for má ció zu ha ta ga egy re in kább
csu pán sa ját zárt vi lá gunk ré szét ké -
pe zi (sok szor tel je sen ön cé lú an), mi -
köz ben köz vet len kör nye ze tünk mik -
ro vi lá ga, a mel let tünk élő „má sik

em ber” egy re ide ge neb bé vá lik. Sőt
egy idő után sa ját sze mé lyi sé günk lé -
nye ge, mag va is egy re tá vo lib bá, is -
me ret le neb bé, ide ge neb bé vá lik a
szá munk ra…

A szo ci ál pszi cho ló gia jól is me ri a
mo dern tö meg kom mu ni ká ci ós és
mul ti mé di ás tech ni kai esz kö zök ha -
tá sá ra fel erő sö dő ne ga tív pszi chés je -
len sé get, az úgy ne ve zett el ide ge ne -
dés fo lya ma tát. Ma ga a lel ki fo lya mat
nem fel tét le nül a mű sza ki esz kö zök
köz vet len ha tá sá nak következmé -
nye, de tény, hogy azok nem kel lő en
tu da tos hasz ná la ta fel erő sí ti ezt a ká -
ros, lé lek rom bo ló ten den ci át. Az in -
for má ció áram lás mes ter sé ges for -
má it le he tő vé te vő esz kö zök (rá dió,
te le ví zió, in ter net, mo bil te le fon) kri -
ti kát lan, kont rol lá lat lan, (m)ér ték te -
len hasz ná la ta fo ko za to san el sze -
mély te le ní ti az adó és a ve vő köz ti in -
for má ció át adás tel jes fo lya ma tát. A
je len ség úgy is fel fog ha tó, hogy mi -
nél több mes ter sé ges esz köz zel ve szi
kö rül ma gát az em ber, sze mé lyi sé gé -
nek an nál több „da rab ját” he lye zi ön -
ma gán kí vül re – vagy is egy szer re ide -
ge ne dik el sa ját kör nye ző vi lá gá tól és
ön ma ga tu dat ta lan ná vá ló lé lek ré szei
mi att sa ját lel ki mély sé ge i től, ön -
ma ga lé nye gé től is.

Az el ide ge ne dés je len sé ge azon ban
nem csu pán eb ben a két – ho ri zon -
tá lis – irány ban megy vég be. A lé lek -
tan fel is me ré sei mel lett és azo kon túl -
mu tat va a teo ló gi ai refle xió egy har -
ma dik, ver ti ká lis irányt is fel tár, és rá -
mu tat ar ra, hogy a glo bá lis fa lu la kó -
ja a lé te zés ős for rá sá tól, a lét alap já -
tól, Is ten től is el ide ge ne dik.

Va ló sá gos kap cso la tok
és a sze re tet cse le ke de tei
És ezen a pon ton szem be sü lünk a ki -
ke rül he tet len kér dés sel: mi az, ami
eb ben a glo bá lis sá vá ló fa lu vi lá gunk -
ban ké pes ezt a rom bo ló ten den ci át
meg aka dá lyoz ni, fel tar tóz tat ni vagy
leg alább va la mennyi re mér sé kel ni?
Mi az, ami meg tart, és meg óv az el -
ide ge ne dés süllye dé sé től?

A sok fé le irány ban tá jé ko zó dó le -
het sé ges vá la szok kö zött ta lán há rom
dol got ér de mes meg em lí te ni: kap cso -
lat, kö zös ség, sze mé lyes ség. Mind -
há rom ren del ke zik meg tar tó erő -

vel, s mind egyik ben ne fog lal ta tik a
má sik ket tő ben, ám nem mind egy,
mi lyen mi nő ség ben for dul nak elő egy
em ber éle té ben.

Az em ber tár sas lény, nem ké pes
kap cso la tok nél kül él ni. Csak hogy a
pusz tán elekt ro ni kus for mák ra re du -
kált kap cso lat tar tás lel ki ér te lem -
ben meg le he tő sen sze gé nyes és si vár;
az em ber nek „hús-vér” kap cso la -
tok ra van szük sé ge sze mé lyi sé gé -
nek tel jes ér té kű lel ki-szel le mi ki bon -
ta ko zá sá hoz.

Egy in ter ne tes kö zös ség tag já nak
len ni nem rossz do log; azt azon ban
alig ha le het két ség be von ni, hogy egy
ilyen kö zös sé get nem ha son lít ha tunk
össze egy olyan kö zös ség gel, amely -
nek tag jai nem a vir tu á lis, ha nem a
fi zi kai tér ben jön nek össze, hogy
va ló sá go san együtt le gye nek úgy,
hogy lát ják egy mást, hall ják egy -
más hang ját, és be szél ge tés köz ben
a má sik sze mé be tud nak néz ni. Az
elekt ro ni kus mé di u mo kon ke resz tül
két ség te le nül meg je len het nek, át -
jö het nek a sze mé lyes ség egyes –
akár lé nye ges – ve tü le tei; ám a fen ti
két pél dá ból már vi lá go san ki de rül,
hogy a va ló di sze mé lyes ség ér té ké -
nek át adá sá hoz tel jes je len lét re van
szük ség.

Mi, „fa lu si ak” im már olyan vi lá got
al kot tunk ma gunk kö ré, amely nek el -
sza ba dult erői a kap cso la to kat, a
kö zös sé ge ket és a sze mé lyes sé get is
rom bol ják és gyen gí tik. Mit te he tünk
hát azért, hogy ezek a meg tar tó
erők ne vessze nek ki az éle tünk ből? 

A lu the rá nus teo ló gi á nak van egy
kulcs fon tos sá gú té te le, a so kak szá -
má ra el csé pel ten hang zó hit ből fa ka -
dó jó cse le ke de tek, ame lyek spon tán
meg élé se és ma gá tól ér tő dő gya -
kor lá sa egé szen bi zo nyo san fenn tart -
ja, erő sí ti, el mé lyí ti és meg tar tó erő -
vel töl ti meg em be ri kap cso la ta in kat,
kö zös sé gi éle tün ket és sze mé lyes sé -
günk má sok szá má ra so kat je len tő
ér té ke it.

S bár a teo ló gi ai refle xi ó ban meg -
ke rül he tet len sze re pe van az is ten hit -
nek, anél kül hogy e vég te len ős for rás
je len tő sé gét re la ti vi zál nánk, hadd
fe jez zük ki most egy sze rűb ben e sú -
lyos mély sé gű teo ló gi ai fo ga lom lé -
nye gét: azt, ami a leg fa lansz te ri ku -
sabb glo bá lis fa lu ban is meg óv az el -
ide ge ne dés től, és az örök ké va ló ság
táv la tá ba he lyez ve őr zi meg tár sas
kap cso la ta ink ér té két, sa ját sze mé lyi -
sé günk lé nye gét és lé te zé sünk is te ni
gyö ke re i nek tu da tát – úgy hív ják: a
sze re tet cse le ke de tei.
g K há ti Dó ra – Pet ri Gá bor

Mi, „fa lu si ak”…
Gyors je len tés egy zsu go ro dó vi lág fa lu ból
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Az új egye tem a ne ve egyik fe -
lét – a Cla re mon tot – a ko ráb -
bi me to dis ta is ko lá ra utal va

kap ta, a má si kat, a Lin coln ne -
vet pe dig ar ról a fér fi ról, aki öt -
ven mil lió dol lárt ado má nyo zott

az „in ter fa ith”, a hi tek kö zöt ti
pro jekt lét re ho zá sá ra, il let ve
az egye tem meg te rem té sé re. 

Da vid Lin coln mér nök, tol -
mács, ne ve lé si ta nács adó,
non pro fit cé gek ve ze tő je volt.
2003-ban kezd te el ter ve meg -
va ló sí tá sát. Rit kán for dul elő,
hogy va la ki meg ál mo dik va la -
mit, s né hány év alatt meg is
va ló sul az ál ma. Már pe dig ez
tör tént. 

Álom ból va ló ság –
a ne ve lés és meg bé ké lés
új mo dell je
Eh hez per sze Ame ri ka kell –
mond hat ják a szkep ti ku sok
– meg pénz, s nem is ke vés.
Ez is igaz, de en nél még több
is kell: el kö te le zett szív és
ada ko zó kéz. Mind ez meg volt
Lin coln ban, és el kép ze lé sét
meg ér tően tá mo gat ta fe le sé -
ge, Jo an.

2003-ban Da vid Lin coln le -
ve let írt az ak ko ri (és mai) fe -
le ke ze ti teo ló gi ai is ko la el nö -
ké nek, Jer ry Camp bell nek, s
fel vá zol ta ne ve lé si és stra té gi -
ai el kép ze lé se it. Olyan in té ze -
tet kí vánt lét re hoz ni, amely -
ben a ne ve lés új mo dell je ér -
tel mé ben a val lá si ha gyo má -
nyok és hi tek kép vi se lői nem
egy más tól el kü lö nül ten, ha -
nem egy fe dél alatt, egy mást is
meg is mer ve foly tat ják a ma -
guk val lá sa, hi te sze rin ti ne ve -
lést és ok ta tást, il let ve tu do -
má nyos ku ta tást. Lin coln üz -
let em ber ként év ti ze de ken át
lát ta, hogy a hit nek és az eti -

ká nak fon tos sze re pe van a si -
ker ben, az ered mé nyes ség -
ben. Szlo gen je ez volt: „Jó er -
kölcs – jó üz let!” 

Fe le sé ge, aki ke ra mi kus,
mű vé szi ér zék kel és in tu í ci ó -
val se gí tet te fér je ter ve i nek
meg va ló su lá sát. Az eti kus üz -
le ti, mű vé szi gon dol ko dás és
élet mód nép sze rű sí té se, el ter -
jesz té se cél já ból már ko ráb -
ban meg ala pí tot ták az Al kal -
ma zott Eti ka Lin coln Köz -
pont ját az ari zo nai egye te -
men, egy má sik in téz mény -
ben pe dig a Glo bá lis Me ne -
dzse lés és Eti ka Köz pon tot.
Nagy ál muk azon ban olyan
egye tem volt, ahol az „in ter -
rel i gi o zi tás”, az az a val lás kö -
zi ne ve lés va ló sul hat meg a
to le ran cia és a má sik em ber
val lá sá nak, hi té nek tisz te le te,
il let ve ér té ke i nek meg be csü -
lé se szel le mé ben.

A cse lek vő spi ri tu a li tás,
a val lá si in tel li gen cia
fejlesz té se sok fi a talt vonz
A tel jes egye te mi kép zést –
be le ért ve a dok to rá tus meg -
szer zé sé nek le he tő sé gét is –
kí ná ló, a tu do má nyos ku ta tás -
hoz tág te ret nyúj tó egye te -
men az ok ta tás az el múlt nyár
vé gén in dult el Lin coln el -
kép ze lé se i nek szel le mé ben. A
ta ná ri kar már 2010 nya rá ra
össze állt.

Az ala pí tó aka ra tá nak meg -
fe le lő en a ke resz tyén teo ló gia
mel lett a ke le ti val lá sok, a
budd hiz mus és a dzsa na iz -
mus be mu ta tá sa is ré sze a
prog ram nak. De el ső sor ban a
zsi dó val lás és az isz lám ok ta -
tá sa ké pe zi az egye te mi kép -
zés  hang sú lyos ré szét – ma -
gya ráz za Jer ry Camp bell tisz -
te le tes, a ke resz tyén „rész leg”
igaz ga tó ja. Na gyon fon tos
meg ta lál ni a kü lön bö ző val lá -
sok és eti kai né ze tek kö zött a
ta lál ko zá si pon to kat – mond -
ja Cla u dia Pe ar ce, az egye tem
kom mu ni ká ci ós fe le lő se.

A kép zés ben részt ve vők
el sa já tít ják a kü lön fé le, fő ként
val lá si ter mé sze tű vagy gyö ke -
rű konflik tu sok ke ze lé sé nek

tech ni ká it, a kö zös ség szer ve -
zés, kö zös ség épí tés mód sze re -
it, meg is mer ked nek a po li ti kai
eti ka rend sze ré vel, a cse lek vő
spi ri tu a li tás és a val lá si in tel -
li gen cia sze re pé vel a mai és a
hol na pi vi lág ban, hogy az em -
be rek a ro ha mos tech ni kai és
tech no ló gi ai fej lő dés kö ze -
pet te ne ma rad ja nak em ber sé -
gük ben kis ko rú ak, er köl csi leg
fo gya té ko sak.

Az ok ta tás há rom te rü le ten
fo lyik pár hu za mo san. A Clare -

 mont Teo ló gi ai Is ko lá ban a
bib li ai ala po kon ál ló ke resz -
tyén val lást, il let ve fe le ke ze te -
ket is me rik meg a hall ga tók. A
Ka li for ni ai Zsi dó Val lá si Aka -
dé mi án a hé ber nyelv és bib -
lia, il let ve tör té ne lem meg is -
mer te té se a cél, a Dél-ka li for -
ni ai Isz lám Köz pont fel ada ta
pe dig, hogy a leg fi a ta labb
„köny ves val lás” vi lá gá ba ve -
zes se be a fi a ta lo kat. 

A mul ti kul tu rá lis, „mul ti -
val lá sos” vi lág ban igen fon tos
a val lás kö zi ne ve lés és ok ta tás
sze re pe a kü lön fé le konflik tu -
sok át lá tá sa, ke ze lé se, meg ol -
dá sa szem pont já ból. A val lá -
si tü rel met is ta nul ni kell, s en -
nek egyik mű he lye ez az egye -
tem, ahol több olyan prog ram
fut, amely ben a ke resz tyén,
zsi dó, musz lim hall ga tók
együtt vesz nek részt, mi köz -
ben kap cso la tok szö vőd nek
kö zöt tük. En nek a je len tő sé ge
a jö vő szem pont já ból alig be -
csül he tő túl.

Az új de mog rá fi ai va ló ság
és a to le rán sabb jö vő
isko lá ja
„Nagy ked ve lő je va gyok a val -
lá si kü lönb sé gek nek. Úgy vé -
lem, töb bet tu dunk meg ön -
ma gunk ról, sa ját val lá sunk ról,
s job ban ra gasz ko dunk is hoz -
zá, ha meg is mer jük, má sok
mi ként hisz nek, ho gyan és

mi ért gya ko rol ják a val lá su kat
úgy, aho gyan” – mond ta Ta -
mi J. Sch ne i der, az egye tem
hé ber bib lia is me re ti tan szé ké -
nek ve ze tő je. Grace Yia-Hei
Kao eti ka pro fesszor a hall -
ga tók kö zöt ti in ter ak tív is -
me ret szer zést ta lál ja igen fon -
tos nak. 

Jan Lo ve dé kán, a ke resz -
tyén ségis me re t és a vi lág po -
li ti ka ta ná ra az új de mog rá fi -
ai va ló ság ki hí vá sa i ra ad ha tó
vá la szok át gon do lá sát, ke re -

sé sét lát ja igen hasz nos nak:
„Ke resz tyén em be rek nek az
aj tó szom széd ja, a mun ka tár -
sa, di ák nak az osz tály tár sa
le het va la me lyik más val lás,
fe le ke zet hí vő tag ja. Ve lük
együtt le het és kell is él ni,
meg ér tő en, em pa ti ku san és
per sze úgy, hogy mi ugyanezt
várjuk tő lük.” A ke resz tyén
rész le get Jer ry Camp bell, a
zsi dót Mel Gott li eb rab bi, a

musz li mot Ji had Turk imám
ve ze ti. „Na gyon jó, ha meg -
néz zük ma gun kat má sok tük -
ré ben” – jegy zi meg Gott li eb
rab bi. 

„Az zal, ami itt el kez dő dött,
re mél he tő leg tör té nel met
írunk, s lesz foly ta tá sa, el fog
ter jed ni az ilyen szel le mű,
val lás kö zi, ér ték meg őr ző, má -
so kat meg be csül ni ta ní tó ok -
ta tás, ne ve lés” – mond ják
meg győ ző dés sel, szin te egy -
be hang zó an a ta ná rok. 

Na gyon-na gyon jó len ne,
ha ez a szel le mi ség va ló ban
tör té nel met tud na for mál ni,
épí te ni, fő ként a fel nö vek vő
nem ze dé kek ben. Az sem
olyan el kép zel he tet len, hogy
a Cla re mont-aka dé mia ki he -
lye zett val lás kö zi kur zu so kat
tart son olyan te rü le te ken, ahol
ki vált kép pen nagy a fe szült ség
a ke resz tyé nek és a musz li mok
vagy más val lá sú ak kö zött.
Nagy szük ség len ne er re már

ma, de még na gyobb szük ség
lesz rá a jö vő ben, hogy val lá -
sa és Is te ne ne vé ben sen ki
ne for dul jon szem be a má sik
em ber rel. 

Az egye te mes ima hét al kal -
ma in gon dol junk imá ink ban
a hi tük vagy val lá suk mi att ül -
dö zött száz ez rek re és a val lá -
si, fe le ke ze ti meg bé ké lést
mun ká ló in téz mé nyek re, szer -
ve ze tek re, oda szánt, el kö te le -
zett éle tek re!

g Dr. Bé ke fy La jos

A val lás kö zi meg bé ké lést mun kál ják – egye te mi szin ten
b Ma föl dünk 236 or szá gá ból 130-ban ta pasz tal ha tó ke mény

ke resz tyén ül dö zés vagy a ki sebb sé gi val lá sok diszk ri mi -
ná ci ó ja az Egye sült Ál la mok Kong resszu sá nak Nem zet -
kö zi Val lás sza bad ság Bi zott sá ga, to váb bá a Nem zet kö zi
Ke resz tyén Szo li da ri tás (CSI) és húsz más szer ve zet egy -
be hang zó je len té se sze rint. Csak 2011-ben két száz ezer ke -
resz tyént ül döz tek el ha zá já ból, öl tek meg, zár tak bör tön -
be vagy fé lem lí tet tek meg hi tük mi att. Ugyan ak kor mi -
lyen arc pi rí tó, csak nem ko mi kus ab szur dum, hogy ka rá -
csony kor a bet le he mi Szü le tés-temp lom ban kö zel száz ör -
mény és gö rög or to dox ke resz tyén pap és szer ze tes esett
egy más nak söp rűk kel és bo tok kal, és a – fel te he tő leg több -
sé gé ben musz lim – pa lesz tin rend őr ség nek kel lett meg -
fé kez nie őket. Ilyen hely zet ben óri á si je len tő sé ge van min -
den kez de mé nye zés nek, amely a ke resz tyé nek és a val lá -
sok kö zöt ti meg bé ké lést mun kál ja. A ke resz tyén egy ség
ima he te mel lett ugyan csepp a ten ger ben, de még is lé te -
zik más faj ta, ezt ki egé szí tő kez de mé nye zés is, amely re ér -
de mes oda fi gyel ni. Ilyen a múlt év szep tem be re óta az
Egye sült Ál la mok Dél-Ka li for nia ál la má ban mű kö dő
Cla re mont Lin coln Teo ló gi ai Aka dé mia, amely a vi lág el -
ső val lás kö zi egye te me. 

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

Válogasson az első magyar platform független 
online újságosstand kínálatából, amely az asztali és 
a táblagépek után már okostelefonon is olvasható!

Az Evangélikus Élet mostantól már 
d l l h l fi h !
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David Lincoln, az alapító tanévnyitó beszédet mond
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Részletek a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci a és a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
ki adá sá ban meg je len t ima fü zet anya gá ból

A 2012-es ima hét imád sá gos és ta nul -
má nyi anya gát egy olyan mun ka cso -
port ké szí tet te, amely a Len gyel or -
szág ban élő ró mai ka to li kus, or to dox,
óka to li kus és pro tes táns egy há zak
kép vi se lő i ből áll.

Szé les kö rű meg be szé lé se ket kö -
ve tő en – ame lye ken a kü lön bö ző
len gyel öku me ni kus kö rök kép vi se -
lői vet tek részt – el ha tá roz ták, hogy
olyan té mát vá lasz ta nak, amely a
Krisz tus ban va ló hit át for má ló ere -
jé ről be szél, kü lö nös te kin tet tel az
egy ház – mint Krisz tus tes te – lát ha -
tó egy sé gé ért foly ta tott imád ság ra.

Gon do la ta ik hoz Pál apos tol Ko -
rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé nek sza -
va it vet ték ala pul, ame lyek je len le gi
éle tünk mu lan dó ter mé sze té ről szól -
nak, an nak min den nyil ván va ló „győ -
zel mé vel” és „ve re sé gé vel” együtt,
össze ha son lít va az zal, amit Krisz tus
hús vé ti győ zel mé ben ka punk.

Mi ért e té ma kör?
Len gyel or szág tör té ne tét ve re sé gek
és győ zel mek so ro za ta jel lem zi. Sok
olyan ese ményt em lít he tünk, ami kor
az or szá got meg tá mad ták, fel osz -
tot ták, és ide gen ha tal mak, el len sé -
ges rend sze rek el nyo má sa alá ke rült.

Az ál lan dó tö rek vés, hogy le győz -
zenek min den faj ta el nyo mást, és a
sza bad ság utá ni vágy olyan jel lem zői
a len gyel tör té ne lem nek, ame lyek
je len tős vál to zá sok hoz ve zet tek a
nem zet éle té ben. Vi szont ahol győ -
ze lem van, ott vesz te sek is van nak,
akik nem osz toz nak a győz te sek örö -
mé ben és győ zel mé ben.

A len gyel nem zet eme kü lön le ges
tör té nel me in dí tot ta az idei ima hét
anya gát össze ál lí tó öku me ni kus cso -
por tot ar ra, hogy mé lyeb ben fog lal -
koz zon az zal, mit is je lent győz ni vagy
ve szí te ni. S hogy a győ ze lem nek
min dig ér vé nyes-e a „tri um fa lis ta” ér -
tel me zé se? Krisz tus ke reszt je és fel -
tá ma dá sa egé szen más ról be szél.

A 2012-es lab da rú gó-Eu ró pa-baj -
nok sá got Len gyel or szág ban és Uk raj -
ná ban ren de zik meg. Er re a ré gi
idők ben so ha nem ke rül he tett vol na
sor! Ezért so kak szá má ra ez új „nem -
ze ti győ ze lem” je le. Ra jon gók száz -
mil li ói vár ják az Eu ró pa ezen ré -
szén pá lyá ra lé pő győz tes csa pa tok -
ról szó ló hí re ket. 

Ez a pél da azok ra is rá irá nyít hat -
ja fi gyel mün ket, akik so ha sem nyer -
nek – nem csak a sport ban, de egyé -
ni vagy kö zös sé gi éle tük ben sem.
Ki vesz te get akár egy gon do la tot is a
vesz te sek re? Azok ra, akik ál lan dó an
ve re sé get szen ved nek, akik kü lön bö -
ző fel té te lek és kö rül mé nyek mi att
so ha sem ré sze sül nek a győ ze lem ben?
A ve tél ke dés nem csak a sport ál lan -
dó jel lem ző je, de a po li ti kai, üz le ti és
kul tu rá lis éle té, sőt át szö vi az egy ház
éle tét is.

Ami kor Jé zus ta nít vá nyai ar ról
vi tat koz tak, hogy ki a na gyobb (Mk

9,34), ak kor ez a ri va li zá ló in dí ték
nyil ván va ló an igen erős volt. De Jé -
zus vá la sza na gyon egy sze rű: „Aki el -
ső akar len ni, le gyen az utol só és min -
den ki szol gá ja.” (Mk 9,35) E sza vak
sze rint a győ ze lem köl csö nös szol gá -
la tot je lent, se gít ség nyúj tást, az utol -
sók, el fe le det tek, ki re kesz tet tek ön -
be csü lé sé nek erő sí té sét.

En nek az alá za tos szol gá lat nak
min den ke resz tény em ber szá má ra a
leg jobb pél dá ja Jé zus Krisz tus, az ő
ha lá lon ara tott győ zel me és fel tá ma -
dá sa. Sze ret nénk, ha az ő éle té ből,
cse le ke de te i ből, ta ní tá sá ból, szen -
ve dé sé ből, ha lá lá ból és fel tá ma dá sá -
ból nyer nénk ösz tön zést a mai győ -
zel mes hit élet hez. Ez a faj ta hit a tár -
sa dal mi el kö te le ző dés ben, alá za tos,
szol gá ló, az evan gé li um hoz hű sé -
ges lé lek ben jut ki fe je zés re.

Ami kor Jé zus az el jö ven dő szen -
ve dést és ha lált vár ta, ak kor imád ko -
zott ta nít vá nya i ért, hogy egyek le gye -
nek, hogy a vi lág higgyen. Ez a „győ -
ze lem” csak is lel ki át ala ku lás, meg -
té rés ál tal le het sé ges. Ezért gon dol -
tuk úgy, hogy el mél ke dé se ink té -

má já ul az apos tol nak a né pek hez
szó ló sza va it vesszük ala pul. A cél az,
hogy olyan győ ze lem ben le gyen ré -
szünk, amely min den ke resz tényt
egye sít Is ten és a fe le ba rát szol gá la -
tá ban.

Mi köz ben az egy ház tel jes lát ha -
tó egy sé gé ért imád ko zunk, és afe lé
tö rek szünk, aköz ben mi ma gunk – és
fe le ke ze tünk, amely hez tar to zunk –
meg fo gunk vál toz ni, át fo gunk ala -
kul ni, és Krisz tus hoz ha son ló vá vá -
lunk. Az egy sé gért foly ta tott imád -
sá gunk könnyen szük sé ges sé te he ti
egy há zi éle tünk ed dig meg szo kott
for má i nak meg úju lá sát. Ez iz gal mas

jö vő kép, de ta lán fé le lem mel tölt el
ben nün ket.

Az egy ség, ami ért imád ko zunk,
nem csu pán ké nyel mes el kép ze lés a
ba rát ko zás ról és az együtt mű kö dés -
ről, ha nem azt is igény li, hogy mel -

lőz zük a köz tünk lé vő ver sen gést.
Meg kell nyíl nunk egy más fe lé, fel kell
aján la nunk aján dé ka in kat má sok -
nak, és kész nek kell len nünk el fo gad -
ni az ő aján dé ka i kat, hogy va ló ban új
éle tet kezd hes sünk Krisz tus sal. Ez az
egyet len iga zi győ ze lem.

Min den ki szá má ra van hely Is ten
üd vö zí tő ter vé ben. Ha lá lán és fel tá -
ma dá sán ke resz tül Krisz tus ma gá hoz
ölel min den kit, füg get le nül at tól,
hogy nyer tes-e vagy vesz tes, hogy
„aki hisz őben ne, an nak örök éle te le -
gyen” (Jn 3,15). Mi is ré sze sül he tünk
győ zel mé ből! Ele gen dő, ha hi szünk
ben ne, és már is könnyebb lesz a go -
noszt jó val le győz ni.

Be ve ze tés az ima hét gon do lat kö ré be

a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért
2012. ja nu ár 15–22.

A ver seny ne mes for mái lel ke sí -
tő erő vel ha tot tak min den kor -
ban. A győ ze lem vá gya min dig
fon tos mo ti vá ció volt a sport ban,
kul tú rá ban, ze né ben, tu do mány -
ban, mű velt ség ben va ló meg mé -
ret te tés al kal má val. 

A ver seny ár tal mat lan és lel ke -
sí tő en ne mes for má i ban is azon -
ban szük ség sze rű en ott van nak a
vesz te sek is. A si ker él mény fel -
eme lő ér zé se má sok ku darc él mé -
nyé nek fáj dal mán is szü le tik. Ha
pe dig a gaz da sá gi élet moz ga tó ru -
gó ja ként mű kö dő ke gyet len ver -
sen gést vagy a né pek és nem ze tek
ha tal mi ri va li zá ci ó ját néz zük, ak -
kor a ver seny hu ma nis ta ár tal mat -
lan sá ga vég képp köd be vész.

Az ez évi egye te mes ima hét
apos to li ta ní tá sa azon ban fel fed
egy tit kot. An nak a győ ze lem nek
a tit kát, amely nek egyet len vesz -
te se van: a ha lál. A ko rinthu si el -
ső le vél 15. fe je ze te ar ra em lé kez -
tet ben nün ket, hogy Jé zus Krisz -
tus ha lál fö löt ti győ zel mé ben
osz to zunk. Ez a jó hír át for mál -
ja a ver seny, a győz ni aka rás ér tel -
mét, az evan gé li um ere je át for -
mál hat ja a győz ni aka ró em ber ér -
ték rend jét.

A Szent há rom ság Is ten örök -
ké va ló és meg vál toz tat ha tat lan
sze re te te a ha lál fö löt ti győ zel me
ál tal meg vál toz tat ben nün ket. Ez
az „el vál to zás” az utol só na pon a
fel tá ma dást je len ti, ad dig pe dig a
„nem hi á ba va ló” fá ra do zás ra va -
ló kész sé günk és ké pes sé günk
gya kor lá sát.

Jé zus a ver sen gés kí sér té sé be
esett ta nít vá nya it mi nő sített ver -
seny re hív ja: aki el ső akar len ni,
le gyen az utol só, és le gyen min -
den ki szol gá ja. Bű nös ter mé sze -
tünk „el vál to zás”, át vál to zás, át for -
má ló dás nél kül er re kép te len, de
az át for má ló erő Krisz tus ban itt
van kö zöt tünk.

Az ima hét nyolc nap ja ar ra
ren del te tik, hogy ez az át for má -
ló dás Krisz tus hí ve i ben vi lág -
szer te va ló ság gá le gyen. Se gít sük
egy mást eb ben, hogy Krisz tus sal
sok olyan győ zel met aras sunk,
amely nek to váb bi nyer te sei van -
nak, s csak a go nosz és a ha lál a
vesz te se. Ez az át for má ló dott élet
sze rez zen sok bol dog sá got ne -
künk és a kö rü löt tünk lé vők nek
az új esz ten dő ben.

g Dr. Er d Pé ter bí bo ros,
prí más, a Ma gyar Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia el nö ke
D. Sze bik Im re ny. püs pök,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Öku me ni kus Taná csá nak volt
el nö ke

Ked ves
Test vé rek! „„Mind annyi an

el fo gunk vál toz ni
a mi Urunk
Jézus Krisz tus
győ zel me ál tal”
(Kor ,)

A Krisz tus-hí vők egy sé gé ért meg tar tott ima he tek
témái (1968–2012)
1968: Di cső sé gé nek ma gasz ta lá sa – Ef 1,14
1969: Sza bad ság ra va gyunk el hív va – Gal 5,13
1970: Is ten mun ka tár sai va gyunk – 1Kor 3,9
1971: A Szent lé lek kö zös sé ge – 2Kor 13,13
1972: Új pa ran cso la tot adok nék tek – Jn 13,34
1973: Urunk, ta níts min ket imád koz ni – Lk 11,1
1974: Min den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr – Fil 2,1–13
1975: Is ten szán dé ka: Krisz tus ban egy be fog lal min de ne ket – Ef 1,3–10
1976: Is ten gyer me kei le gyünk, vagy az a hi va tá sunk, hogy le gyünk, amik

va gyunk – 1Jn 3,2
1977: A re mény ség nem csal meg töb bé – Róm 5,1–5
1978: Nem vagy tok ide ge nek – Ef 2,13–22
1979: Szol gál ja tok egy más nak Is ten di cső sé gé re – 1Pt 4,7–11
1980: Jöj jön el a Te or szá god! – Mt 6,10
1981: Egy Lé lek – sok aján dék – egy test – 1Kor 12,3–13
1982: Hogy meg ta lál ják haj lé ku kat ná lad, Urunk – Zsolt 84,5
1983: Jé zus Krisz tus a vi lág éle te – 1Jn 1,1–4
1984: Az a hi va tá sunk: le gyünk egyek Urunk ke reszt je ál tal – 1Kor 2,2;

Kol 1,20
1985: Ha lál ból az élet re Krisz tus sal – Ef 2,4–7
1986: Ta nú im lesz tek – Ap Csel 1,6–8
1987: Krisz tus ban egyek – új te rem tés – 2Kor 6,17
1988: Is ten sze re te te el űzi a fé lel met – 1Jn 4,18
1989: Kö zös sé get épí tünk, egy test va gyunk a Krisz tus ban – Róm 12,5–6
1990: Hogy mind nyá jan egyek le gye nek… hogy el higgye a vi lág – Jn 17,21
1991: Di csér jé tek az Urat, min den nem ze tek – Zsolt 117; Róm 15,5–13
1992: Men je tek el, ve le tek va gyok min den kor – Mt 28,16–20
1993: A krisz tu si egy sé gért: te rem jé tek a Lé lek gyü möl csét – Gal 5,22–23
1994: Is ten né pe fel ada ta, hogy egy le gyen szí vé ben és gon do la ta i ban –

Ap Csel 4,23–27
1995: Ko i nó nia: kö zös ség Is ten nel és egy más sal – Jn 15,1–17
1996: Íme, az aj tó előtt ál lok és zör ge tek – Jel 3,14–22
1997: Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek meg és en gesz te lőd je tek ki Is ten -

nel – 2Kor 5,16–21
1998: Gyön ge sé günk ben is se gít sé gül si et a Lé lek – Róm 8,26
1999: Ő majd ve lük la kik, ők pe dig né pé vé lesz nek – Jel 21,3
2000: Ál dott le gyen az Is ten, aki megál dott ben nün ket Krisz tus ban –

Ef 1,3
2001: Én va gyok az út, az igaz ság és az élet – Jn 14,6
2002: Ná lad van az élet for rá sa – Zsolt 36,10
2003: Ez a kin csünk cse rép edény ben van – 2Kor 4,7
2004: Az én bé kes sé ge met adom nek tek – Jn 14,27
2005: Krisz tus az egy ház egyet len fun da men tu ma – 1Kor 3,1–23
2006: Mert ahol ket ten vagy hár man össze gyűl nek az én ne vem ben: ott

va gyok kö zöt tük – Mt 18,20
2007: A sü ke te ket is hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lő vé – Mk 7,37
2008: Szün te le nül imád koz za tok! – 1Thessz 5,17
2009: Le gye nek eggyé ke zed ben – Ez 37,17
2010: Ti vagy tok er re a ta núk – Lk 24,48
2011: Ki tar tot tak az apos to lok ta ní tá sá ban – Ap Csel 2,42
2012: Mind nyá jan el fo gunk vál toz ni – 1Kor 15,51
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1. nap
Fő té ma: A szol gá ló Krisz tus át for mál. • Alap -
ige: Az Em ber fia azért jött, hogy szol gál jon. (Mk
10,45)

Ol vas má nyok
• Zak 9,9–10: A ki rály igaz és di a dal mas.
• Zsolt 131: Az alá za tos em ber éne ke.
• Róm 12,3–8: A ke gyel mi aján dé kok sok fé le -

sé ge.
• Mk 10,42–45: Az Em ber fia azért jött, hogy

szol gál jon.

Ma gya rá zat
A Mes si ás el jö ve te le és az ő győ zel me a szol -
gá lat ban tel je se dett ki. Jé zus azt sze ret né,
hogy kö ve tő it is a szol gá lat lel ke tölt se be. Ar -
ra ta nít ben nün ket, hogy az iga zi nagy ság az
Is ten és a fe le ba rá tunk szol gá la tá ban rej lik.
Krisz tus bá tor ság gal aján dé koz meg, hogy
fel fe dez hes sük: ő az egyet len, akit szol gál ni
ural ko dás – így hang zik egy ko ra ke resz tény
mon dás.

Za ka ri ás pró fé ci á ja a di a dal mas és alá za tos
ki rály ról Jé zus ban tel je se dett be. Ő, a bé kes ség
ki rá lya az övé i hez jön, a sa ját vá ro sá ba, Je ru -
zsá lem be – a bé kes ség vá ro sá ba. Nem csa lás -
sal vagy erő szak kal ve szi be a vá rost, ha nem
ked ves ség gel és alá za tos ság gal.

A 131. zsol tár ékes szó ló an ír ja le a lel ki bé -
kes ség ál la po tát, amely az alá za tos ság gyü möl -
cse. Az anya-gyer mek kép az Is ten gon dos ko -
dó sze re te tét je le ní ti meg, és azt az Is ten be ve -
tett bi zal mat, amely re a hí vők tel jes kö zös sé -
ge meg hí vást ka pott. 

Pál apos tol ar ra szó lít fel, hogy mér ték tar -
tó és alá za tos le gyen ön ér té ke lé sünk, és fe -
dez zük fel va ló di ké pes sé ge in ket. Míg a lel -
ki aján dé ka in kat te kint ve kü lön bö ző ek va -
gyunk, még is egy test tag jai Krisz tus ban.
Meg osz tott sá gunk ban min den fe le ke ze tet
aján dé kok kal ál dott meg az Úr, és ar ra hí vott
el ben nün ket, hogy azok kal má sok nak szol -
gál junk. 

„Mert az Em ber fia sem azért jött, hogy ne ki
szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol gál jon, és éle -
tét ad ja vált sá gul so ka kért.” (Mk 10,45) Szol gá -
la tá val Krisz tus meg vál tott ben nün ket at tól,
hogy az Is ten nek va ló szol gá la tot el uta sít suk.
Pél dá já vá lett az em be rek kö zöt ti kap cso la tok
gyó gyí tá sá nak: Bár ki kö zöt te tek nagy kí ván na
len ni, szol gá vá kell len nie – ezek a nagy ság és
elő ke lő ség új min tái.

Ró ma i ak hoz írt le ve lé ben Pál apos tol ar ra fi -
gyel mez tet, hogy a kü lön bö ző aján dé ka in kat
szol gá lat ra kap tuk: pró fé tá lás, szol gá lat, ta ní -
tás, buz dí tás, ada ko zás, ve ze tés, kö nyö rü let
gya kor lá sa. Kü lön bö ző sé günk el le né re min dig
egy test va gyunk Krisz tus ban, és tag jai egy más -
nak. Ha a kü lön bö ző ke gyel mi aján dé ka in kat
az em be ri kö zös ség szol gá la tá ba ál lít juk, ak -
kor iga zán lát ha tó vá vá lik egy sé günk a Krisz -
tus ban. 

Az egy ház és a vi lág is só vá rog va vár ja a ke -
resz té nyek össze fo gá sát, az öku me né meg je le -
né sét a min den na pi élet ben: ezek a sze gény ség
és a ki szol gál ta tott ság le győ zé se, az el nyo -
mot tak meg vé dé se, a bé kes ség mun ká lá sa és az
élet vé del me, a tu do má nyok fej lesz té se, a kul -
tú ra és a mű vé sze tek tá mo ga tá sa. A szol gá ló
Krisz tus pél dá já nak kö ve té se egy ben hi te les ta -
nú bi zony ság az evan gé li um ról, meg szó lít va
nem csak az el mét, ha nem meg in dít va a szí ve -
ket is. A kö zös sé gért vég zett szol gá lat az Is ten
or szá gá nak – a szol gá ló Krisz tus or szá gá nak –
el jö ve te lét hir de ti.

Imád ság
Min den ha tó és örök Is ten! Együtt ha lad va a
szol gá lat ki rá lyi út ján, Fi ad el ve zet ben nün ket
en ge det len ar ro gan ci ánk ból a szív alá za tos sá -
gá hoz. Egye síts egy más sal ben nün ket Szent lel -
ked ál tal, hogy a test vé re inknek vég zett szol gá -
la tun kon ke resz tül a te va ló di ar cod mu tat koz -
has son meg, a te ar cod, aki élsz és ural kodsz
mind örök kön örök ké. Ámen.

2. nap
Fő té ma: Az Úr ra va ló csen des vá ra ko zás át for -
mál. • Alap ige: „En gedj most, mert az il lik hoz -
zánk, hogy így tölt sünk be min den igaz sá got.”
(Mt 3,15)

Ol vas má nyok
• 1Sám 1,1–20: An na bi zal ma és tü rel mes

vá ra ko zá sa.
• Zsolt 40: Tü rel me sen vár ni az Úr ra.
• Zsid 11,32–34: Hit ál tal ki rály sá go kat igáz -

tak le, igaz sá got szol gál tat tak.
• Mt 3,13–17: En gedj most, mert az il lik hoz -

zánk, hogy így tölt sünk be min den igaz sá got.

Ma gya rá zat
A győ zel met gyak ran az azon na li si ker rel azo -
no sít ják. Min den ki is me ri a si ker ízét, ami kor
a ne héz küz del mek után gra tu lá ci ó kat, el is me -
rést, sőt anya gi el is me rést kap. Egy ilyen
öröm te li pil la nat ban sen ki nek sem jut na eszé -
be, hogy ke resz tény szem pont ból a győ ze lem
az át for má ló dás hosszú fo lya ma ta. Az át for má -
ló dás győ zel mé nek ilyen faj ta meg ér té se ta nít
ben nün ket ar ra, hogy ez a győ ze lem Is ten ide -
je, és nem a mi időnk sze rint tör té nik. Ar ra hív,
hogy le gyen a szí vünk ben tü rel mes bi za lom és
mély sé ges re mény ség az Is ten iránt.

A zsol tár szer ző je An na tü rel mes vá ra ko zá -
sát vissz han goz za más faj ta küz del mek kö zött.
Ő is sza ba dí tá sért fo hász ko dik, ké pes meg fo -
gal ma zá sa sze rint „a pusz tu lás ver mé ből, a sár -
ból, az iszap ból”. Há lát ad Is ten nek, hogy szé -
gye nét és za va ro dott sá gát át for mál ta, és to vább -
ra is Is ten áll ha ta tos sze re te té ben bí zik.

A zsi dók hoz írt le vél író ja olyan em be rek tü -
rel mét hoz za fel pél dá ul, mint Áb ra hám és
má sok, akik ké pe sek vol tak győ ze del mes ked -
ni hi tük és Is ten be ve tett bi zal muk ál tal.
An nak a fel is me ré se, hogy Is ten az em be ri tör -
té ne lem ben je len van, be le avat ko zik, és ab -
ba be lép, ké pes sé tesz ben nün ket ar ra, hogy
ne csak az em be ri fo gal mak sze rin ti győ zel -
met vár junk.

Az evan gé li um ban, ami kor Jé zus meg ke resz -
tel ke dé sé nél az ég ből szó zat hal lat szik: „Ez az
én sze rel mes Fi am”, úgy tűn het, hogy ez Jé zus
mes si á si kül de té sé nek azon na li be tel je sü lé -
sét hoz za. Jé zus azon ban el len állt a go nosz kí -
sér té sé nek, hogy kés le ke dés nél kül Is ten or szá -
gá ba tes sé kel jen be min den kit, és tü rel me sen
ki nyil vá nít ja, hogy ez a ki rály ság mit is je lent.
Te szi ezt a sa ját éle tén és szol gá la tán ke resz tül,
amely vé gül ke reszt ha lá lá hoz ve zet. Ha bár Is -
ten or szá ga győ ze del me sen mu tat ko zik meg a
fel tá ma dás ban, még min dig nem tel je sen meg -
fog ha tó. A vég ső győ ze lem Urunk má so dik el -
jö ve te lé vel kö vet ke zik be. És így mi is tü rel mes
re mény ség gel és bi za lom mal vár juk, együtt ki -
ált va: „Jö vel, Uram Jé zus!”

Só vár gá sunk az egy ház lát ha tó egy sé ge után
ha son ló képp tü rel mes és bi za lom mal tel jes vá -
ra ko zást igé nyel. Imád sá gunk a ke resz té nyek
egy sé gé ért ha son ló An na és a zsol tá ros kö nyör -
gé sé hez. Mun kánk a ke resz té nyek egy sé gé ért ha -
son ló A zsi dók hoz írt le vél ben fel so rolt tet tek -
hez. Tü rel mes vá ra ko zá sunk nem ügye fo gyott -
sá gun kat vagy passzi vi tá sun kat je len ti, ha nem
mély sé ges bi zal mat az  iránt, hogy az egy ház egy -
sé ge Is ten aján dé ka, és nem ál ta lunk el ért ered -
mény. Az ilyen tü rel mes vá ra ko zás, imád ság és
bi za lom for mál ben nün ket, és fel ké szít az egy -
ház lát ha tó egy sé gé re, nem úgy, ahogy azt mi ter -
vez zük, ha nem ahogy Is ten ad ja.

Imád ság
Hű sé ges Is te nünk! Te min dig hű ma radsz sza -
va id hoz min den idő ben. Hadd le gyen ben -
nünk is, ahogy Jé zus ban is meg volt, az áll ha ta -
tos sze re te ted irán ti tü re lem és bi za lom. Vi lá -
go síts meg ben nün ket Szent lel ked del, hogy
igaz sá god tel jes sé gét ne rom bol juk le hir te len ho -
zott íté le te ink kel, ha nem in kább fe dez zük fel
min den ben böl cses sé ge det és sze re te te det. Légy
ve lünk, aki élsz és ural kodsz most és mind örök -
kön örök ké. Ámen.

3. nap
Fő té ma: A szen ve dő szol ga át for mál. • Alap ige:
Krisz tus szen ve dett ér tünk. (1Pt 2,21)

Ol vas má nyok
• Ézs/Iz 53,3–11: Is ten szen ve dő szol gá ja.
• Zsolt 22,12–24: Ő nem ve ti meg a nyo mo rul -

tat szen ve dé sé ben.
• 1Pt 2,21–25: Krisz tus szen ve dett ér tünk.
• Lk 24,25–27: Hát nem ezt kel lett-e el szen ved -

nie a Krisz tus nak?

Ma gya rá zat
Is te ni pa ra do xon az, hogy Is ten a tra gé di át és
a ka taszt ró fát győ ze lem re tud ja for dí ta ni.
Min den szen ve dé sün ket, sze ren csét len sé gün -
ket, a tör té ne lem fáj dal ma i nak iszo nyát fel tá -
ma dás sá tud ja ala kí ta ni, amely kö rül fog ja az
egész vi lá got. Míg úgy tű nik, hogy le győz ték,
ő az iga zi győ ze lem, akit sen ki és sem mi nem
tud fe lül múl ni.

Ézsa i ás/Iza i ás meg in dí tó jö ven dö lé se Is ten
szen ve dő szol gá já ról Krisz tus ban tel je se dett be.
Ret te ne tes hal dok lá sát el szen ved te, és utá na a
fáj dal mak fér fi ja meg lát hat ja fi a it. Mi va gyunk
azok a fi ak, akik a Meg vál tó szen ve dé se ál tal
szü let tünk. Ily mó don egy csa lád va gyunk
őben ne.

Azt is mond hat juk, hogy a 22. zsol tár nem -
csak Jé zus ról, ha nem Jé zus hoz szól. A Meg vál -
tó ma ga is ezt az imád sá got mond ta a ke resz -
ten, ami kor eze ket a vi gasz ta lan sza va kat ki ál -
tot ta: „Én Is te nem, én Is te nem, mi ért hagy tál el
en gem?” Még is a zsol tár má so dik fe lé ben a fáj -
da lom mal te li pa nasz át ala kul. A zsol tár szer -
ző je Is tent di csé ri mű vé ért.

Pé ter apos tol ta nú ja Krisz tus szen ve dé se i nek
(1Pt 5,1), ame lye ket pél da ként ál lít elénk. A sze -
re tet ből va ló szen ve dés re hí vat tunk el. Jé zus
nem át koz ta az Atyát, ha nem alá ve tet te ma gát
ne ki, aki igaz sá go san ítél. Az ő se bei ál tal
gyó gyul tunk meg, és ő té rí tett vissza mind nyá -
jun kat az egyet len pász tor hoz.

Is ten je len lé té nek és sza vá nak fé nyé ben
vál hat szá munk ra ért he tő vé a Mes si ás szen ve -
dé sé nek ér tel me. Ahogy a ta nít vá nyok kal
együtt ment Jé zus az Em maus ba ve ze tő úton,
úgy jön ve lünk is éle tünk rö gös út ján. Éb reszt -
ge ti szí vün ket, és nyi to gat ja sze mün ket, hogy
lás suk meg a meg vál tás ti tok za tos ter vét.

A ke resz té nyek is – tö ré keny em be ri mi vol -
tunk ból fa ka dó an – szen ve dé se ken men nek ke -
resz tül, amelyeket tár sa dal mi igaz ság ta lan -
ság ban vagy ül döz te tés ben él nek át. A ke reszt
ha tal ma egy ség re hív. Itt ta lál ko zunk Krisz tus
szen ve dé sé vel, mint az egész em be ri csa lád
iránt ér zett szo li da ri tás és együtt ér zés for rá sá -
val. Ahogy egy kor társ teo ló gus mond ja: mi -
nél kö ze lebb me gyünk Krisz tus ke reszt jé hez,
an nál kö ze lebb ke rü lünk egy más hoz. 

A ke resz té nyek kö zös bi zony ság té te le a
szen ve dé sek kö ze pet te va ló di hi te les sé get mu -
tat. A szen ve dők kel va ló együtt ér ző kö zös ség -
vál la lá sunk ban a meg fe szí tett szen ve dő szol -
gá tól ta nul juk meg az ön ma gunk meg üre sí té -
sé nek, az ön át adás nak és az ön fel ál do zás nak
lec ké jét. Ezek re a Szent lé lek ado má nyoz ta
aján dé kok ra van szük sé günk a ve le va ló egye -
sü lé sünk út ján.

Imád ság
Vi gasz ta lás Is te ne! Te a ke reszt szé gye nét a győ -
ze lem je lé vé vál toz tat tad. Add, hogy Fi ad ke -
reszt je kö rül egye sül ve imád juk őt a ke gye le mért,
ame lyet szen ve dé se ál tal kí nál ne künk. Szent -
lel ked nyis sa fel sze mün ket és nyis sa meg szí vün -
ket, hogy se gít hes sünk azo kon, akik at tól szen -
ved nek, hogy még nem ta pasz tal ták meg kö zel -
sé ge det. Áldj meg min ket te, aki élsz és ural kodsz
mind örök kön örök ké. Ámen

4. nap
Fő té ma: Az Úr go nosz fe let ti győ zel me át for mál.
• Alap ige: Győzd le a rosszat jó val! (Róm
12,21)

Ol vas má nyok
• 2Móz/Ex 23,1–9: Ne állj a rosszat aka ró több -

ség mel lé.
• Zsolt 1: Bol dog az em ber, aki az Úr tör vé nyé -

ben gyö nyör kö dik.
• Róm 12,17–21: Te győzd le a rosszat jó val.
• Mt 4,1–11: Az Urat, a te Is te ne det imádd, és

csak ne ki szol gálj!

Ma gya rá zat
Jé zus ban ta nul juk meg, hogy a „győ ze lem” va -
ló já ban mit is je lent az em ber szá má ra. A győ -
ze lem azt je len ti, hogy bol dog ság ban élünk egy -
más sal Is ten sze re te té ben, amely fe lül emel ke -
dik min de nen, ami szét vá laszt. Osz to zunk így
Krisz tus ár tó ha tal mak fe let ti győ zel mé ben,
ame lyek el pusz tí ta nák az em be ri es sé get és Is -
ten min den te remt mé nyét. Jé zus ban új éle tet
nye rünk, amely ar ra hív mind annyi un kat, hogy
küzd jünk a vi lág ban min den rossz el len meg -
újult bi za lom mal és a jó mi at ti ör ven de zés sel.

Az Ószö vet ség sza vai egy ér tel mű en óv nak at -
tól, hogy gaz tet tek be és igaz ság ta lan sá gok ba ke -
ve red jünk. A több ség vi sel ke dé se sem mi lyen
kö rül mé nyek kö zött sem ad hat szá munk ra
fel men tést. Ha son ló képp nem jo go sít hat fel
sen kit a rossz ra sem a gaz dag ság, sem más élet -
hely zet.

Az 1. zsol tár nem csak ar ra hív ja fel a fi gyel -
mün ket, hogy tart suk be a pa ran cso la to kat, ha -
nem a be tar tá suknak az öröm te li gyü möl cse it
hang sú lyoz za. Azt a sze mélyt, aki Is ten tör vé -
nyét min den nél job ban sze re ti, bol dog nak és ál -
dott nak ne ve zi. Is ten sza va biz tos irány mu ta tás
a sze ren csét len ség ben. Jó az Is ten sza va in el mél -
ked ni éj jel és nap pal, mert az em ber így tel jes,
gyü möl csö ző éle tet él het min den ki ja vá ra.

Az apos tol fi gyel mez te té sé ből bá to rí tást
me rít he tünk, hogy a go noszt jó val győz zük le.
Egye dül a jó tud ja meg tör ni a gyű lö let és az em -
be ri bosszú vég te len lán co la tát. Nem min den
mú lik az em be ren a jó ért va ló küz de lem ben.
En nek el le né re Pál apos tol ar ra buz dít, hogy
min den le het sé ges erő fe szí tést te gyünk meg a
má sok kal va ló bé kes ség meg ma ra dá sá ért.
Meg ér ti foly to nos küz del mün ket sa ját ösz tö -
ne ink kel, ame lyek azt súg ják, bánt suk azo kat,
akik ne künk ár tot tak. De Pál apos tol fi gyel mez -
tet ar ra: ne hagy juk, hogy ezek a rom bo ló ér -
zé sek el ha tal ma sod ja nak raj tunk. A jó tett a leg -
ha té ko nyabb esz köz a rossz el le ni harc ban.

Az evan gé li u mi ol vas mány az Is ten Fi á nak
küz del mét ír ja le a sá tán nal, a go nosz meg sze -
mé lye sí tő jé vel. Jé zus győ zel me a kí sér té sek fe -
lett ott, a si va tag ban az Atya irán ti en ge del mes -
sé gé ben tel je se dett ki, és ez az en ge del mes ség
őt a ke resz tig ve zet te. A Meg vál tó fel tá ma dá -
sa erő sí ti meg azt, hogy vé gül Is ten jó sá ga győ -
ze del mes ke dik. A sze re tet le győ zi a ha lált. A
fel tá ma dott Úr kö zel! Ő ve lünk van min den kí -
sér tés és bűn el le ni küz del münk ben. Je len lé te
ar ra hív ja a ke resz té nye ket, hogy kö zö sen cse -
le ked je nek a jó ság ér de ké ben.

A szé gyen az, hogy meg osz tott sá gunk mi -
att nem tu dunk elég erő sek len ni a ko runk go -
nosz sá gai el len ví vott küz de lem ben. Egye sül -
ve Krisz tus ban és gyö nyör köd ve sze re tet tör vé -
nyé ben, ar ra ka punk meg hí vást, hogy ré sze sei
le gyünk kül de té sé nek. Vi gyünk re ményt az
igaz ság ta lan ság, gyű lö let és két ség be esés vi lá -
gá ba.

Imád ság
Urunk Jé zus Krisz tus! Kö szön jük győ zel me det
a go nosz és a meg osz tott ság fe lett. Di cső í tünk
té ged ál do za to dért és fel tá ma dá so dért, amely
le győz te a ha lált. Se gíts ben nün ket min den na -
pi küz del me ink ben. Szent lel ked ad jon erőt és
böl cses sé get, hogy té ged kö vet ve a go noszt jó val,
a meg osz tott sá got pe dig meg bé ké lés sel győz hes -
sük le. Ámen.

A  N YO L C  N A P
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 T E  M A  T I  K Á  J A
5. nap

Fő té ma: A fel tá ma dott Úr bé kes sé ge át for mál.
• Alap ige: Jé zus kö zé jük lé pett, és ezt mond ta:
Bé kes ség nék tek! (Jn 20,19)

Ol vas má nyok
• Mal 3,23–24: Az atyák szí vét a gyer me kek -

hez té rí ti, a gyer me kek szí vét az atyák hoz.
• Zsolt 133: Ó, mily szép és gyö nyö rű sé ges, ha

a test vé rek egyet ér tés ben él nek.
• Ef 2,14–20: Meg bé kél tet te mind ket tőt egy test -

ben az Is ten nel, mi u tán a ke reszt ál tal meg -
öl te az el len sé ges ke dést ön ma gá ban.

• Jn 20,19–23: Jé zus kö zé jük lé pett, és ezt
mond ta: Bé kes ség nék tek!

Ma gya rá zat
Az Ószö vet ség utol só köny vé nek vég ső sza vai
Is ten ígé re tét köz ve tí tik. El kül di vá lasz tott ját,
hogy har mó ni át és tisz te le tet te remt sen min -
den csa lád ban. Ál ta lá ban fé lünk a nem ze tek kö -
zöt ti há bo rú ság tól vagy a vá rat lan ag resszi ó tól.
De Ma la ki ás pró fé ta a leg bo nyo lul tabb és leg -
ma ka csabb konflik tus ra hív ja fel a fi gyel mün -
ket: a meg rom lott kap cso lat ra szü lők és gyer -
me ke ik kö zött. A szü lők és gyer me ke ik kö zöt ti
egy ség hely re ál lí tá sa nem le het sé ges Is ten se -
gít sé ge nél kül. Is ten kül döt te az, aki cso dát tesz.
Át for mál ja az em be rek szí vét és kap cso la ta it.

A zsol tár pe dig ar ról be szél, hogy mi lyen nagy
öröm is az, ami kor ez az egy ség lét re jön az em -
be rek kö zött. Az em bert nem ma gány ra te rem -
tet te Is ten. S ez a kö zös sé gi em ber nem tud meg -
elé ge det ten él ni el len sé ges lég kör ben sem. A
bol dog ság az em be ri kö zös ség ben a har mó ni -
á ból, bé kes ség ből, bi za lom ból és meg ér tés ből
áll. Az em be rek kö zöt ti jó kap cso lat olyan, mint
a ki szá radt föld nek a har mat, vagy mint az il -
la tos olaj, amely az egész sé get tá mo gat ja. A zsol -
tár azt mond ja, hogy Is ten ál dá sa és meg nem
ér de melt aján dé ka az együtt élés jó sá ga, aho gyan
a har mat is az a szom ja zó föld nek. Az egy ség -
ben va ló együtt élés nem csak a csa lád ta gok ki -
vált sá ga. Azok nak az egy más hoz va ló kö zel sé -
gét ír ja le, akik el fo gad ják Is ten bé kes sé gét.

Az apos to li le vél ar ról a va la ki ről szól, aki ről
Ma la ki ás pró fé ta is jö ven dölt. Jé zus hoz egy sé get,
mert ő az, aki az em be rek kö zöt ti el len sé ges ke -
dés fa lát le rom bol ta sa ját tes té ben. Ál ta lá ban azt
mond hat juk, hogy va la ki győ zel me azok el bu ká -
sá val és szé gye né vel jár együtt, aki ket le győ zött,
vagy akik vissza vo nu lás ra kény sze rül tek. Jé zus
azon ban nem uta sít el, nem pusz tít el, nem aláz
meg. El len ben vé get vet az el ide ge ne dés nek, át -
for mál, gyó gyít és egye sít min de ne ket, hogy Is -
ten csa lád já nak tag ja i vá vál has sa nak.

Az evan gé li um em lé kez tet a fel tá ma dott Úr
aján dé ká ra, amelyet bi zony ta lan ko dó és meg -
ret tent ta nít vá nya i nak adott. Bé kes ség nék tek!
Ez Krisz tus kö szö né se és egy ben aján dé ka is.
To váb bá meg hí vás ar ra, hogy az Is ten nel va ló
bé kes sé get ke res sük. Új, tar tós kap cso la to kat
épít sünk az em be rek nagy csa lád já ban és az
egész te rem tett vi lág ban. 

Ad dig, amíg a ke resz té nyek meg osz tott -
ság ban él nek, a vi lá got sem tud ják meg győz -
ni az evan gé li um tel jes igaz sá gá ról, ar ról, hogy
mi Krisz tus üze ne te az új em ber ről. A bé kes -
ség és az egy ség a fém jel zé sei en nek az át ala -
ku lás nak. Az egy há zak nak eze ket az aján dé ko -
kat kell fel mu tat niuk, és ezek ről kell ta nú bi -
zony sá got ten niük, mint akik Is ten egy nagy
csa lád já ba tar toz nak. Ez a nagy csa lád pe dig Jé -
zus ra mint biz tos alap ra épült, aki a szeg let kő.

Imád ság
Sze re tő és ke gyel mes Is te nünk! Ta níts ben nün ket
a bé kes sé ged ben va ló ré sze se dés örö mé re. Tölts el
ben nün ket Szent lel ked del, hogy az el len sé ges ke -
dés fa la it le rom bol has suk, mert ezek el vá lasz ta -
nak egy más tól. A mi bé kes sé günk, a fel tá ma dott
Krisz tus se gít sen, hogy min den meg osz tott sá got le -
győz zünk, és egye sít sen ben nün ket Is ten csa lád -
já nak tag ja i ként. Jé zus Krisz tus ne vé ben kér jük ezt,
akié – az Atyá val és a Szent lé lek kel együtt – min -
den tisz te let és di cső ség és a föld tel jes sé ge. Ámen.

6. nap
Fő té ma: Is ten áll ha ta tos sze re te te át for mál. •
Alap ige: Ez a győ ze lem a mi hi tünk. (1Jn 5,4)

Ol vas má nyok
• Hab 3,1–19: Az Úr, az én Uram ad ne kem

erőt.
• Zsolt 136,1–4.23–26: Ad ja tok há lát az Úr nak,

mert jó, mert örök ké tart sze re te te.
• 1Jn 5,1–6: Ez a győ ze lem a mi hi tünk.
• Jn 15,9–17: Nincs sen ki ben na gyobb sze re tet

an nál, mint ha va la ki éle tét ad ja ba rá ta i ért.

Ma gya rá zat
Az ószö vet sé gi szö veg ben az Is ten be ve tett hit
az, ami a re ményt élet ben tart ja min den sze -
ren csét len ség el le né re. Haba kuk pa na sza Is ten
hű sé ge fe let ti öröm re for dul, ami erő vel töl ti el
a ne héz sé gek el le né re is.

A 136. zsol tár ab ban erő sít meg, hogy Is ten
Iz rá el tör té ne té ben mi lyen cso dá la to san cse -
le ke dett, és ez bi zo nyí té ka örök ké tar tó sze re -
te té nek. Is ten köz be avat ko zá sá nak kö szön -
he tő en Iz rá el né pe egé szen kü lön le ges és meg -
le pő győ zel me ket élt át. Is ten nagy tet tei az
öröm, a há la és a re mény ség for rá sai, ame lye -
ket a hí vők év szá za do kon át imád ság ban, di -
cső í tő éne kek ben és mu zsi ká ban fe jez tek ki.

Az apos to li le vél ar ra em lé kez tet, hogy
„ami Is ten től szü le tett, le győ zi a vi lá got” (1Jn 5,4).
Ez nem fel tét le nül je lent em be ri mér cé vel
mért győ zel me ket. A Krisz tus ban va ló győ ze -
lem együtt jár szí vünk meg vál to zá sá val, a föl -
di va ló ság és az örök ké va ló pers pek tí vá já nak
meg ér té sé vel és a ha lál fe let ti vég ső győ ze lem -
be ve tett hit tel. Ez a győ zel mes erő a hit,
amely nek le té te mé nye se és for rá sa Is ten, leg -
tö ké le te sebb meg tes te sü lé se pe dig a sze re tet.

Az evan gé li um ban Krisz tus biz to sít ja ta nít -
vá nya it Is ten sze re te té ről, amely nek vég ső
meg erő sí té se a Meg vál tó ke reszt ha lá la. Ugyan -
ak kor ar ra hív ja és szó lít ja fel őket, hogy mu -
tas sa nak sze re te tet egy más iránt. Jé zus kap cso -
la ta ta nít vá nya i val a sze re te ten ala pul: nem csak
egy sze rű en ta nít vá nya i ként ke ze li, ha nem ba -
rá ta i nak hív ja őket. Krisz tu si szol gá la tuk ab ban
áll, hogy éle tü ket egy re in kább a sze re tet leg -
főbb pa ran cso la tá hoz te szik ha son ló vá, amely
bel ső meg győ ző dé sük ből és hi tük ből kö vet ke -
zik. A sze re tet lel kü le té vel szí vünk ben nem ve -
szít jük el a re ményt, még ha a tel jes lát ha tó egy -
ség fe lé ve ze tő úton va ló elő re ju tás oly na gyon
las sú nak tű nik is. Is ten örök ké va ló sze re te te ké -
pes sé tesz ben nün ket ar ra, hogy le győz zük a
leg na gyobb el len sé get és a leg mé lyebb meg osz -
tott sá got. Ez az, ami ért a vi lá got le igá zó is te -
ni győ ze lem a mi hi tünk szá má ra át for má ló erő.

Imád ság
Urunk Jé zus Krisz tus, az élő Is ten Fia! Fel tá ma -
dá sod ál tal győ ze del mes ked tél a ha lál fe lett, és
te let tél az élet nek Ura. Irán tunk va ló sze re te -
ted ből ben nün ket vá lasz tot tál, hogy ba rá ta id
le gyünk. Szent lel ked egye sít sen ve led és egy más -
sal a ba rát ság kö te lé ké vel, hogy hű sé ge sen szol -
gál has sunk té ged a vi lág ban, és le hes sünk
örök ké va ló sze re te ted ta nú bi zony ság-té vői,
mert te élsz és ural kodsz az Atyá val és a Szent -
lé lek kel, egy Is ten örök kön-örök ké. Ámen.

7. nap
Fő té ma: A jó pász tor át for mál. • Alap ige: Le -
gel tes sé tek az én ju ha i mat. (Jn 21,17)

Ol vas má nyok
• 1Sám 2,1–10: Sen kit sem tesz hős sé a ma ga

ere je.
• Zsolt 23: Mert te ve lem vagy: vessződ és bo -

tod meg vi gasz tal en gem.
• Ef 6,10–20: Erő söd je tek meg az Úr ban.
• Jn 21,15–19: Le gel tes sé tek az én ju ha i mat.

Ma gya rá zat
Azok nak, akik győ ze del mes ked nek a szen ve -
dés fe lett, on nan fe lül ről van szük sé gük se gít -
ség re. A se gít sé get pe dig imád sá gon ke resz tül
kap ják. Sá mu el el ső köny vé nek el ső fe je ze té ben
An na imád sá gá nak ere jé ről ol va sunk. A má so -
dik fe je zet ben An na há la éne két ta lál juk. Meg -
ér tet te, hogy bi zo nyos dol gok csak Is ten se gít -
sé gé vel tör tén het nek meg. An na és fér je az ő
aka ra ta ál tal let tek szü lők ké. Ez a tör té net pél -
da, amely meg erő sí ti hi tün ket az egyéb ként re -
mény te len nek tű nő hely ze tek ben. Ez a tör té -
net a győ ze lem pél dá ja.

A 23. zsol tár ban a jó pász tor ve ze ti ju ha it,
még a leg sö té tebb he lye ken ke resz tül is, meg -
nyug tat va őket je len lé té vel. Akik re mé nyü ket
az Úr ba he lye zik, nem kell, hogy fél je nek a
pusz tu lás és a szét hul lás ár nyé ká tól sem, mert
pász to ruk az igaz ság zöl del lő me ze jé re ve ze ti
őket, hogy Is ten há zá ban la koz za nak.

Az Efé zu si ak hoz írt le vél ben Pál apos tol
sür get ben nün ket, hogy erő sek le gyünk az Úr -
ban és az ő ha tal má nak ere jé ben. Ölt sünk ma -
gunk ra lel ki fegy ver ze tet: az igaz sá got, az
igaz sá gos sá got, a jó hír meg hir de té sét, a hi tet,
a meg vál tást, az Is ten sza vát, az imád sá got és
a kö nyör gést.

A fel tá madt Úr sür ge ti Pé tert és ve le együtt
min den ta nít ványt, hogy is mer je fel ma gá ban
az Úr irán ti sze re te tet, aki az egye dül igaz pász -
tor. Ha van ben ned ilyen sze re tet, ak kor le gel -
tesd a ju ha i mat! Más sza vak kal: táp láld és
védd őket, tö rődj ve lük, erő sítsd őket – mert
ők az enyé im, és hoz zám tar toz nak! Légy jó
szol gám, és vi seld gond ját azok nak, akik sze -
ret tek en gem, és akik kö ve tik han go mat. Ta -
nítsd őket a sze re tet re, együtt mű kö dés re és bá -
tor ság ra, míg az élet rö gös és ka nyar gós út ján
jár nak.

Az is te ni ke gye lem ered mé nye ként Krisz tus
tet te i nek szem ta nú ja az, aki ben nünk meg erő -
sí tést nyer, és kény sze rít, hogy az egy ség ér de -
ké ben kö zö sen cse le ked jünk. Meg van a ké pes -
sé günk és tu dá sunk, hogy ta nú bi zony sá got te -
gyünk! De ké szek va gyunk er re? A jó pász tor,
aki éle te pél dá ján ke resz tül ta ní tott és ve ze tést
adott, meg erő sít min den kit, aki ke gyel mé be és
tá mo ga tá sá ba he lye zi bi zal mát, és ar ra hív ben -
nün ket, hogy ve le fel tét len együtt mű kö dés ben
él jünk. Ilyen for mán meg erő sít ve ké pe sek le -
szünk se gí te ni egy mást az egy ség fe lé ve ze tő
úton. Le gyünk erő sek ké az Úr ban, hogy így erő -
sít hes sük meg egy mást a sze re tet ről va ló kö -
zös ta nú ság té tel ben.

Imád ság
Min de nek nek Aty ja! Ar ra hívsz, hogy egy nyáj
le gyünk Fi ad ban, Jé zus Krisz tus ban. Ő a mi jó
pász to runk, aki zöl del lő me zők re, csen des vi zek -
hez ve zet, és hely re ál lít ja lel künk bé kes sé gét. Őt
kö vet ve hadd tö rőd jünk azok kal is, akik meg -
lát ták ben nünk az egy igaz pász tor, a mi
Urunk Jé zus Krisz tus irán ti sze re te tet, aki él és
ural ko dik ve led és a Szent lé lek kel együtt, egy Is -
ten örök kön-örök ké. Ámen.

8. nap
Fő té ma: Krisz tus ural ma egye sít. • Alap ige: Aki
győz, an nak meg adom, hogy ve lem együtt ül -
jön ki rá lyi szé ke men. (Jel 3,21)

Ol vas má nyok
• 1Krón 29,10–13: A te ke zed ben van az erő és

ha ta lom, a te ke zed te het bár kit naggyá és
erős sé.

• Zsolt 21,1–7: Hi szen gaz dag ál dás sal for dulsz
fe lé je, fe jé re szín arany ko ro nát te szel.

• Jel 3,19b–22: Aki győz, an nak meg adom, hogy
ve lem együtt ül jön ki rá lyi szé ke men.

• Jn 12,23–26: És ha va la ki ne kem szol gál, meg -
be csü li azt az Atya.

Ma gya rá zat
Jé zus az el ső szü lött, aki fel tá madt a ha lál ból.
Meg aláz ta ma gát, és fel ma gasz tal ta tott. Krisz -
tus nem só vár gott a győ ze lem re, de meg oszt ja
min den em ber rel ural mát és fel ma gasz ta lá sát.

Dá vid – éne ké ben, amely a ki rály és né pe örö -
mé ből szü le tett a temp lom épí té se előtt – azt
az igaz sá got fe je zi ki, hogy min den ke gye lem -
ből tör té nik. Még egy föl di ural ko dó is le het Is -
ten ural má nak vissza tük rö ző je, aki nek ha tal má -
ban áll, hogy bár kit naggyá és erős sé te gyen.

A ki rály há la adó zsol tá ra ezt a gon do la tot vi -
szi to vább. A ke resz tény ha gyo mány mes si a -
nisz ti kus ér tel me zést is ad a zsol tár nak: Krisz -
tus az igaz ki rály, te le ál dás sal és élet tel, Is ten
tö ké le tes je len va ló sá ga az em be rek kö zött.
Bi zo nyos ér te lem ben ez a kép nem vo nat koz -
hat az em be rek re? Nem az em ber a te rem tést
be te tő ző al ko tás? Nem azt akar ja Is ten, hogy
„társ örö kö sei le gyünk az ő Fi á nak”, és „tag jai az
ő ki rá lyi ház né pé nek”?

A Je le né sek köny vé nek le ve lei a hét gyü le ke -
zet nek olyan üze ne tet hor doz nak, ame lyek az
egy ház ra min den idő ben és he lyen vo nat koz -
nak. Azok, akik Krisz tust be en ge dik ott ho nuk -
ba, meg hí vást kap nak ar ra, hogy az örök élet
ré sze sei le gye nek ve le együtt. A ki rá lyi szék re
va ló be fo ga dás ígé re te elő ző leg csak a ti zen ket -
tő fe lé hang zik. Itt azon ban ki ter jesz tést nyer
min den ki re, aki győ ze del mes.

Ahol én va gyok, ott lesz az én szol gám is.
Össze köt het jük Jé zus „Én va gyok” mon da tát Is -
ten ki mond ha tat lan ne vé vel. Jé zus szol gá ja, akit
az Atya meg ju tal maz, ott lesz, ahol az ő Ura is:
az Atya jobb ján ül, hogy ural kod jék.

A ke resz té nyek tisz tá ban van nak az zal, hogy
a köz tük le het sé ges egy ség, még ha em be ri erő -
fe szí tést igé nyel is, még is csak Is ten aján dé ka.
Ez ré sze se dés Krisz tus nak a bűn, a ha lál és a go -
nosz fe lett ara tott győ zel mé ben, ame lyek a meg -
osz tott ság oko zói. Krisz tus győ zel mé ben va ló
rész vé te lünk a menny ben tel je se dik ki iga zán.
Az öröm hír ről va ló kö zös ta nú ság té te lünk ben
meg kell mu tas suk a vi lág nak azt az Is tent, aki
nem kor lá toz és nem győz le min ket. Hi te le -
sen kell el mon da nunk kor tár sa ink nak, hogy
Krisz tus győ zel me úr rá lesz min de nen, ami
ben nün ket az élet tel jes sé gé től, tő le és egy más -
tól el vá laszt.

Imád ság
Min den ha tó Is ten, min de nek Ura! Ta níts min -
ket di cső sé ged tit kán el mél ked ni. Áldj meg
ben nün ket, hogy alá zat tal fo gad juk aján dé ka -
i dat, és tisz tel jük min den em ber mél tó sá gát.
Szent lel ked erő sít sen meg az előt tünk ál ló lel -
ki har cok ban, hogy egye sül ve Krisz tus ban ve -
le együtt ural kod has sunk di cső ség ben. Add
meg ne künk ezt ál ta la, aki meg aláz ta ma gát,
és fel ma gasz tal ta tott, aki ve led és a Szent lé lek -
kel él örök kön-örök ké. Ámen.

„Mind annyi an el fo gunk
változ ni a mi Urunk Jé zus

Krisz tus győ zel me ál tal”
(1Kor 15,51–58)
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Ál ta lá nos in for má ci ók
Len gyel or szág – hi va ta los ne vén a Len gyel Köz -
tár sa ság – kö zép-eu ró pai or szág a Bal ti-ten ger -
nél. Nyu gat ról Né met or szág ha tá rol ja, dél ről
a Cseh Köz tár sa ság és Szlo vá kia, ke let ről Uk -
raj na és Fe hér orosz or szág, észak ke le ten Lit vá -
ni á val, észa kon pe dig Orosz or szág gal szom szé -
dos. A Bal ti-ten ge ren Dá ni á val és Svéd or -
szág gal van nak ha tár vi zei.

312 700 négy zet ki lo mé ter nyi te rü le té vel
Len gyel or szág a ki len ce dik leg na gyobb or -
szág Eu ró pá ban. Fő vá ro sa Var só. Az or szág né -
pes sé ge több mint 38 mil lió, a len gye lek az össz -
la kos ság 97-át te szik ki. 1939-ig a né pes ség
egy har ma da et ni kai ki sebb sé gek ből állt. Mint -
egy hat mil lió em ber pusz tult el a má so dik vi -
lág há bo rú ban. 

Ma nap ság a len gyel né pes ség nek csak ki csiny
há nya dát ké pe zik az et ni kai ki sebb sé gek. A leg -
na gyobb lét szá mú ki sebb sé get az uk rá nok,
be lo ru szok, né me tek, ro mák, lit vá nok, szlo vá -
kok, cse hek al kot ják. 

A len gyel a szláv nyel vek – kö zöt tük pe dig
az úgy ne ve zett nyu ga ti szláv nyel vek – kö zé tar -
to zik. Az et ni kai ki sebb sé gek szá má ra Len gyel -
or szág ban tör vény ga ran tál ja, hogy sa ját nyel -
vü ket hasz nál has sák. A 19. szá zad ban gaz da -
sá gi és po li ti kai okok ból kez dő dő ki ván dor lás
so rán ti zen öt mil lió len gyel kez dett az or szág
ha tá ra in kí vül új éle tet. Je len leg a ki ván do rolt
len gye lek leg na gyobb kö zös sé gei Ame ri ká -
ban, Né met or szág ban, Bra zí li á ban, Fran cia or -
szág ban és Ka na dá ban él nek.

Tör té nel mi ál lo má sok 
A ke resz tény ség tör té ne te Len gyel or szág ban
ezer éves múlt ra te kint vissza. Az el ső ke resz -
tény kö zös sé gek Ci rill és Me tód misszi ói mun -
ká jának ered mé nye ként jöt tek lét re. Az egy há -
zi éle tet az el ső tör té nel mi ural ko dó, a Pi ast csa -
lád ból szár ma zó Mi esz ko ural ma alatt szer vez -
ték meg. Ő egye sí tet te a Visz tu la fo lyó me den -
cé jé ben élő szláv tör zse ket. Mi esz ko 966-ban
ke resz tel ke dett meg, és ezt a dá tu mot te kin tik
a len gyel ál lamala pí tá s évé nek is.

Az el ső füg get len, tel jes jo gú ér sek sé get len -
gyel föl dön 1000-ben lé te sí tet ték Gni ez nó ban.
Ab ban az év ben há rom ural ko dó – a né met, a
cseh és a len gyel – ta lál ko zott egy kong resszu -
son a már tír püs pök, Szent Woj ci ech sír já nál. Er -
re az ese mény re utal nak öku me ni kus és nem -
zet kö zi jel le gük kel a je len le gi gni ez nói kong -
resszu sok, ame lye ket 1997 óta ren dez nek meg. 

Len gyel or szág el ső ki rá lya az 1025-ben meg -
ko ro ná zott Bá tor Bo leszláv volt. Ő jel en tő sen
ki ter jesz tet te az or szág ha tá ro kat, és tá mo gat -
ta a misszi o ná ri u sok mun ká ját is. 

Az ide ge nek kez det től fog va ha zát és von zó
kö rül mé nye ket ta lál tak len gyel föl dön. El ső sor -
ban zsi dók, ka ra i ták és musz lim ta tá rok vol tak
a 12. szá zad tól.

A 15. és 16. szá za dot a len gyel tör té ne lem
arany kor sza ká nak tart ják. A po li ti kai, gaz da -
sá gi és kul tu rá lis tün dök lés eb ben a kor szak -
ban ér te el a csúcs pont ját. Ek kor ér ték el Len -
gyel or szá got a re for má ció esz méi is. Lu ther
Már ton ta ní tá sai a vá ro si pol gá rok kö ré ben ta -
lál tak ked ve ző fo gad ta tás ra, míg Kál vin Já nos
és Zwing li Ul rik ta nai az arisz tok rá ci át von -
zot ták.

A nyu ga ti or szá gok kal szem ben – ame lyek
egy mást köl csö nö sen meg pró bá ló val lá si há -
bo rúk ban vet tek részt – Len gyel or szág te kin -
té lyes val lá si to le ran ci á já val tűnt ki, és a pro -
tes táns disszi den sek me ne dé ké vé vált.

A 17. szá zad az el len re for má ció idő sza ka,
ami kor a pro tes tán so kat meg fosz tot ták po li ti -
kai jo ga ik tól, a ra di ká lis irány za tok kö ve tő it pe -
dig ki ván dor lás ra kény sze rí tet ték. Ez  fé kez te,
il let ve meg ál lí tot ta a len gyel pro tes tan tiz mus
fej lő dé sét.

1791-ben a szejm – a len gyel par la ment – el -
fo gad ta a vi lág má so dik új ko ri al kot má nyát,
amely ga ran tál ta a hit val lás és a val lás gya kor -
lás sza bad sá gát.

Saj nos 1772 és 1795 kö zött Len gyel or szá got
há rom al ka lom mal is fel osz tot ták a szu per ha -
tal mak: Po rosz or szág, Orosz or szág és Auszt -
ria. En nek kö vet kez mé nye kép pen az or szág
száz hu szon há rom éven át nem sze re pelt az eu -
ró pai tér ké pe ken. A len gye lek nem ze ti fel ke -
lé sek so ro za tá val pró bál ták vissza sze rez ni füg -

get len sé gü ket; az or szág 1918-ban nyer te vissza
sza bad sá gát.

A két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak (1918–
1939) az ál la mi ság hely re ál lí tá sával telt, az or -
szá got fel da ra bo ló ha tal mak ká ros po li ti ká ja és
a há bo rús rom bo lás után. A füg get len ség
húsz éves rö vid idő sza ka gyors nö ve ke dést je -
len tett. Len gyel or szág si ke re sen ki ke ve re dett
a nagy gaz da sá gi vál ság ból (1920–1930). Ipa ra
vi rág zott, be ve zet ték az egye te mi ok ta tást, és
min den fel té telt meg te rem tet tek a tu do mány
és a kul tú ra fej lő dé sé hez. 

Len gyel or szág tör té ne té nek egyik leg tra gi -
ku sabb ré sze a má so dik vi lág há bo rú idő sza ka
(1939–1945). A né met ná cik 1939. szep tem ber
1-jén meg tá mad ták az or szá got, a len gye lek hat
hé tig har col tak a meg szál lók túl nyo mó ka to -
nai ere jé vel szem ben. A hely zet még ne he zeb -
bé vált 1939. szep tem ber 17-én, ami kor a szov -
jet Vö rös Had se reg el fog lal ta Len gyel or szág ke -
le ti ré sze it. A né me tek ál tal el fog lalt te rü le ten
lét re hoz ták az el len ál ló Ha za fi as Had se re get és
a föld alat ti kor mányt. 1943 áp ri li sá ban a var -
sói get tó ban fel ke lés  tört ki. A ná cik az egész
zsi dó ke rü le tet mód sze re sen fel éget ték, és a
föld del tet ték egyen lő vé. 

1944 au gusz tu sá ban a fő vá ros ban, Var só ban
fel ke lés tört ki, amely ben két száz ezer fel ke lő és
ci vil lel te ha lá lát. Ami kor a fel ke lés össze om -
lott, a ná ci né me tek a meg ma radt né pes sé get
de por tál ták, és a fő vá ros 95-át le rom bol ták.

A len gyel ka to nák a vi lág szá mos front ján
har col tak: Nor vé gi á ban, Ang li á ban, Olasz or -
szág ban, Hol lan di á ban, a Szov jet uni ó ban, Kö -
zép-Ke le ten és Af ri ká ban.

1945-ben, a há bo rú után, a jal tai és pots da -
mi egyez mény alá írá sát kö ve tő en Len gyel or szág
a szov jet szfé rá ba ke rült, és kom mu nis ta köz -
tár sa ság lett be lő le. Ko ráb bi ha tá ra it el moz dí -
tot ták: a Szov jet unió át vet te Len gyel or szág ke -
le ti te rü le te it, a nyu ga ti ha tárt az Ode ra és a
Neis se fo lyó men tén ál la pí tot ták meg. Mind -
két ha tá ro zat nak messze nyú ló po li ti kai, gaz -
da sá gi, tár sa dal mi és val lá si kö vet kez mé nyei let -
tek. Több mil lió, kü lön bö ző nem ze ti sé gek hez
tar to zó em bert át te le pí tet tek vagy el moz dí tot -
tak la kó he lyé ről.

Az 1970-es évek vé gén gaz da sá gi össze om -
lás sal kel lett szem be néz nie az or szág nak. Or -

szág szer te sztráj kok zaj lot tak, és az egy re nö -
vek vő elé ge det len ség lét re hí vott egy erő tel jes
tár sa dal mi és po li ti kai moz gal mat: 1980-ban
meg ala kí tot ták a Szo li da ri tás ne vű füg get len
szak szer ve ze tet, amely hez mint egy tíz mil lió
em ber csat la ko zott. A szer ve zet nek Lech Wale -
sa lett a ve ze tő je.

A Szov jet unió po li ti kai át ala ku lá sa, a pe reszt -
roj ka és a ha tal mas szak szer ve ze ti és füg get len -
sé gi moz ga lom Len gyel or szág ban hoz zá já rult
az eu ró pai de mok ra ti kus vál to zá sok hoz, és szu -
ve re ni tást ho zott Len gyel or szág nak.

1989-ben vég be ment a po li ti kai rend szer vál -
tás. Lét re jött a par la men ti de mok rá cia, és
egy út tal az or szág vissza tért a pi ac gaz da ság hoz.
Meg tar tot ták az el ső sza bad par la men ti vá lasz -
tá so kat, mi u tán új po li ti kai pár tok és ci vil szer -
ve ze tek jöt tek lét re. 1999-ben Len gyel or szág
csat la ko zott a nem zet kö zi biz ton sá gi szer ve -
zet hez (Észak-at lan ti Szer ző dés Szer ve ze te,
NA TO), il let ve gaz da sá gi szer ve ze tek hez
(WTO, OECD). 2004 óta Len gyel or szág az Eu -
ró pai Unió tag ja, 2011 jú li u sá tól de cem be ré ig
el lát ta az unió el nö ki tisz tét.

Val lá si hely zet
Len gyel or szág leg na gyobb egy há za a ró mai ka -
to li kus egy ház, amely hez a la kos ság 95-a
tar to zik. Ez az egy ház év szá za do kon ke resz tül

nagy sze re pet ját szott a len gyel iden ti tás és füg -
get len ség meg őr zé sé ben, kü lö nö sen az or -
szág szét sza ka do zott sá ga ide jén – 1772–1918 –
és a kom mu nis ta idő szak ban. A „len gyel pá pa”
meg vá lasz tá sa 1978-ban óri á si je len tő ség gel bírt
a tár sa dal mi és po li ti kai vál to zá sok te kin te té -
ben. II. Já nos Pál pá pát ar ról is mer ték az
egész vi lá gon, hogy tisz te le tet ta nú sí tott a kü -
lön bö ző val lá sok iránt, tá mo gat ta a né pek
kö zöt ti bé két, az em be ri mél tó sá got és a sza -
bad sá got.

Len gyel or szág má so dik leg na gyobb egy há -
za az or to dox egy ház, mint egy öt száz öt ven ezer
hí vő vel. Ere de te szo ros kap cso lat ban van Szent
Ci rill és Me tód misszi ói te vé keny sé gé vel. Az or -
szág val lá si szer ke ze té nek az or to do xia ál lan -

dó jel lem ző je volt. 1925 óta a Len gyel Or to dox
Egy ház au to ke fál stá tus ban van. 

1956-ban a bresz ti egyez sé get kö ve tő en szá -
mos or to dox pap és hí vő el is mer te a pá pát. Ez -
zel lét re jött a gö rög ka to li kus egy ház, amely -
nek ma kö rül be lül száz ezer kö ve tő je van.

Az Evan gé li u mi Lu the rá nus Egy ház – mint -
egy het ven öt ezer tag gal – és az Evan gé li u mi Re -
for má tus Egy ház – mint egy há rom ezer-öt száz
hí vé vel – a 16. szá zad be li re for má ci ó ban gyö -
ke re zik. Az Evan gé li u mi Me to dis ta Egy ház, il -
let ve a Bap tis ta Unió – mint egy öt-ötezer kö -
ve tő vel – a 19. szá zad tól kezd ve lé te zik Len gyel -
or szág ban.

Van még két egy ház, ame lyek a 19. szá zad és
a 20. szá zad for du ló ján jöt tek lét re, és az óka -
to li kus egy há zak csa lád já ba tar toz nak: a Ma -
ria vi ta Egy ház és a Len gyel Ka to li kus Egy ház.
A Ré gi Ma ria vi ta Egy ház nak mint egy hu szon -
öt ezer kö ve tő je van, és 1906-ban vált el a ró -
mai ka to li ku sok tól, a Len gyel Ka to li kus Egy -
ház pe dig az Ame ri ká ba ki ván do rolt len gye lek -
ből szer ve ző dött, s mint egy húsz ezer kö ve tő -
je van.

Van nak még egyéb ak tív egy há zak is Len gyel -
or szág ban, mint pél dá ul a pün kös di, az ad ven -
tis ta és más evan gé li u mi egy há zak. Len gyel or -
szág olyan val lá si cso por tok nak is ott hont ad,
mint a Zsi dó Val lá si Kö zös sé gek Uni ó ja, a Ka -
ra i te Val lá si Unió vagy a Musz lim Val lá si
Unió.

Öku me ni kus hely zet
Az el múlt szá za dok ban Len gyel or szág na -
gyon sok szí nű volt a hit val lá sok te kin te té -
ben, és na gyon büsz ke volt a sza bad ság, a val -
lá si to le ran cia és az öku me ni kus együtt mű kö -
dés ré gi ha gyo má nyá ra. A je len le gi val lá si
tér kép sok tör té nel mi ese mény kö vet kez mé nye -
ként jött lét re, kü lö nös te kin tet tel a má so dik vi -
lág há bo rú ra és az azt kí sé rő ha tár mó do sí tá sok -
ra, a tö me ges ki te le pí té sek re, el ván dor lá sok ra.

Az öku me niz mus tör té nel mi ha gyo má nyai
Len gyel or szág ban a 16. szá za dig nyúl nak
vissza.

1570-ben je len tős ese mé nye volt a san do mi -
er zi egyez ség, ame lyet a lu the rá nu sok, a kál -
vi nis ták és a cseh hu szi ták ír tak alá. 1777-ben
az evan gé li ku sok és a re for má tu sok uni ó ra lép -
tek, 1828-tól 1849-ig a két fe le ke zet nek kö zös
kon zisz tó ri u ma volt.

Az el ső fe le ke zet kö zi szer ve zet Len gyel or -
szág ban „a Nem ze tek Kö zöt ti Ba rát sá got Elő -
se gí tő Vi lág unió Len gyel Ága” ne vű szer ve zet
volt, amely 1923-ban jött lét re az egy há zak köz -
re mű kö dé se nyo mán. Kez det ben a lu the rá nu -
sok hoz, a kál vi nis ták hoz tar to zó egy há zak
kö zül hat csat la ko zott a len gyel ág hoz. A vi tás
kér dé se ket ma guk kö zött ol dot ták meg, és kö -
zös cse lek vés re kö te lez ték el ma gu kat. Ami kor
a Len gyel Au to ke fál Or to dox Egy ház csat la ko -
zott az uni ó hoz 1930-ban, ak kor fel is mer ték a

két kü lön ál ló fe le ke zet – az evan gé li u mi és az
or to dox – tör té nel mi ta lál ko zá sá nak le he tő sé -
gét egy kö zös szer ve zet ben.

A má so dik vi lág há bo rú alatt, 1942 vé ge fe -
lé ide ig le nes öku me ni kus ta ná csot ál lí tot tak fel,
amely lét re hoz ta a len gyel ke resz té nyek öku -
me ni kus hit val lá sát, meg fo gal maz ván a kö zö -
sen jó nak tar tott hit el ve ket.

1945-ben öt pro tes táns egy ház kép vi se lői –
az Evan gé li u mi Lu the rá nus, az Evan gé li u mi
Re for má tus, az Evan gé li u mi Me to dis ta, a
Bap tis ta Unió és az evan gé li u mi ke resz té nyek
– kö zös, hi va ta los misszi ót ala pí tot tak, ezt a
Len gyel Köz tár sa ság Pro tes táns Egy há za i nak
Ta ná csa né ven is mer jük. El nö ke Kons tanty
Naj der, a me to dis ta egy ház szu per in ten den -
se volt.

A Len gyel Öku me ni kus Ta nács hi va ta lo san
1946 no vem ber 15-én jött lét re Var só ban, ti zen -
két fe le ke zet kép vi se lői vet tek ben ne részt. El -
nök ké az evan gé li kus egy ház lel ké szét, Zyg munt
Mi che list (1890–1977) vá lasz tot ták. Az 1960-
as évek vé gé ig a Len gyel Öku me ni kus Ta nács
és a ró mai ka to li kus egy ház kap cso la ta nem volt
hi va ta los. Azon ban sok ka to li kus – pa pok és
hí vek egy aránt – részt vett a ke resz tény egy sé -
gért tar tott ima he te ken, ame lye ket az öku me -
ni kus ta nács tag egy há zai szer vez tek.

Az el ső, ka to li kus temp lom ban tar tott öku -
me ni kus is ten tisz te le tet, amely re a II. va ti ká -
ni zsi nat előtt ke rült sor, a var sói Szent Mar -
tin-temp lom ban tar tot ták 1962. ja nu ár 10-én.
Er re meg hív ták más ke resz tény fe le ke ze tek kép -
vi se lő it is. Eb ben az év ben ün ne pel jük en nek
az ese mény nek az öt ve ne dik év for du ló ját.

A Len gyel Öku me ni kus Ta nács ból és a püs -
pö ki kon fe ren cia öku me ni kus bi zott sá gá ból ala -
kult ve gyes bi zott ság 1974-ben jött lét re. Ez le -
he tő vé tet te a hi va ta los kap cso la to kat a ró mai
ka to li kus egy ház és a Len gyel Öku me ni kus Ta -
nács kö zött. 

1977-ben a ve gyes bi zott ság ki je lölt egy dia -
ló gus-al bi zott sá got, amely nek az a fel ada ta, hogy
teo ló gi ai té má kat vi tas son meg. Húsz év vel ké -
sőbb az együtt mű kö dés alap ját fi gye lem be vé -
ve meg ala kult a Len gyel Püs pö ki Kon fe ren cia
és a Len gyel Öku me ni kus Ta nács Dia ló gus bi -
zott sá ga. A Len gyel Öku me ni kus Ta nács és a
ró mai ka to li kus egy ház kö zöt ti együtt mű kö dés
egyik ered mé nye ként ír ták alá 2000-ben a
Len gyel Öku me ni kus Ta nács hat tag egy há zá -
nak, il let ve a ró mai ka to li kus egy ház nak a ve -
ze tői A ke reszt ség szent sé ge mint az egy ség je le
cí mű do ku men tu mot. Eb ben az alá írók köl csö -
nö sen el is mer ték a ke reszt ség ér vé nyes sé gét.

2000 óta a dia ló gus bi zott ság a ve gyes há zas -
sá gok kér dé sét is vizs gál ja. 2009-ben már be -
mu tat tak egy öku me ni kus ter ve ze tet a ve gyes
há zas sá gok ról.

A Len gyel or szá gi Bib lia tár su lat ko or di nál -
ta azt a fon tos ese ményt, ame lyen be mu tat ták
az Új szö vet ség és a zsol tá rok öku me ni kus for -
dí tá sát. Ti zen egy egy ház vett részt a for dí tá si
mun ká ban. Je len leg pe dig fo lya mat ban van az
Ószö vet ség öku me ni kus for dí tá sa.

A ke resz tény egy sé gért tar tott ima hét re
szó ló fü ze tet idén ti zen ötö dik al ka lom mal je -
len te tik meg. Eb ben az év ben az anya got a Len -
gyel Öku me ni kus Ta nács és a ró mai ka to li kus
egy ház kép vi se lői kö zö sen ké szí tet ték el.

2009-ben ki ad tak egy köny vet A Krisz tus fe -
lé ve ze tő úton – A len gyel ke resz tény egy há zak
ma guk ról cím mel. Eb ben a Len gyel Öku me ni -
kus Ta nács hoz tar to zó egy há zak és a ró mai ka -
to li kus egy ház a há bo rú utá ni idő szak ban elő -
ször mu tat koz nak be egy ki ad vány ban.

Azt is ér de mes meg em lí te nünk, hogy II. Já -
nos Pál és XVI. Be ne dek pá pa is ta lál ko zott a
Len gyel Öku me ni kus Ta nács hoz tar to zó egy -
há zak pap ja i val és hí ve i vel, ami kor len gyel or -
szá gi za rán dok út ja i kon öku me ni kus imád sá -
go kon vet tek részt.

Je len leg hét egy ház tar to zik a Len gyel Öku -
me ni kus Ta nács hoz: a Len gyel Au to ke fál Or -
to dox Egy ház, a Len gyel Ka to li kus Egy ház, az
Óka to li kus Ma ri avi ta Egy ház, az Evan gé li u mi
Lu the rá nus Egy ház, az Evan gé li u mi Re for má -
tus Egy ház, az Evan gé li u mi Me to dis ta Egy ház
és a Len gyel Bap tis ta Unió. A Len gyel or szá -
gi Bib lia szö vet ség és a Len gyel Ka to li ku sok
Tár sa dal mi Szö vet sé ge is be lé pett a ta gok
so rá ba.

Öku me ni kus élet Len gyel or szág ban
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„A tör vény Mó zes ál tal ada tott, a ke -
gye lem és az igaz ság Jé zus Krisz tus ál -
tal je lent meg.” (Jn 1,17)

Víz ke reszt ün ne pe után a má so dik
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi az Úr is ten nek a tel jes Szent írás -
ban ki je len tett aka ra tát, a tör vényt s az evan gé li u mot tár ják elénk. Jé zus
Krisz tus ban lát ha tó Is ten aka ra ta! Az ő di cső sé ge je lent meg a vi lág ban.
„Jé zus Krisz tus a lát ha tat lan Is ten ké pe: min den őál ta la és őér te te rem -
te tett, és őben ne áll fenn min den.” (Kol 1,15–17; LK) Ti is „jöj je tek, és lás -
sá tok az Is ten mű ve it, cso dá la to sak az ő cse le ke de tei az em be rek kö zött”
(GyLK 718,4) ma is. A ká nai me nyeg zőn el fo gyott a bor, ám a la ko dal mi
ven dég e pa rancs sza vá val bor rá vál toz ta tott hat kő ve der nyi vi zet: „Tölt -
sé tek meg a ved re ket víz zel.” „Most me rít se tek, és vi gye tek a nász nagy nak.”
(Jn 2,7.8) Lu ther sze rint: „A víz bor rá vál toz ta tá sa azt je len ti, hogy Jé zus
a tör vény ér tel mét meg éde sí tet te; a tör vény Jé zust kö ve te li, hoz zá utal, hogy
ke gyel me a hit ben új já szül jön, s iga zi jó cse le ke de tek vég zé sé re ké pe sít -
sen.” Pál in tel me it sze re tet ből ír ja: „a test vér sze re tet ben le gye tek egy más
iránt gyen gé dek… A szen tek kel vál lal ja tok kö zös sé get szük sé ge ik ben, gya -
ko rol já tok a ven dég sze re te tet… Örül je tek az örü lők kel…” (Róm 12,10.13.15)
Mó zes a tör vény meg tar tá sá ra in ti né pét: Is ten dön té sei „ál tal lesz tek böl -
csek és ér tel me sek a né pek sze mé ben… A tűz kö ze pé ből az Úr be szélt hoz -
zá tok… Ki je len tet te nek tek szö vet sé gét, ami kor meg pa ran csol ta, hogy
tart sá tok meg a tíz igét…” (5Móz 4,6.12.13) De a szom ba ti ka lász té pés kap -
csán Jé zus ki je len ti: „A szom bat lett az em be rért, nem az em ber a szom -
ba tért; te hát az Em ber fia ura a szom bat nak is.” (Mk 2,27–28) S ugyan ak -
kor azt hir det te, a tör vény ér vé nyes: „A tör vényt és a pró fé tá kat Já no sig
hir det ték, az óta az Is ten or szá gá nak öröm hí rét hir de tik… De ha ma rabb
el mú lik az ég és a föld, mint hogy a tör vény ből egyet len vessző is el vesz ne.”
(Lk 16,16.17) Az el ső apos to li gyű lés ha tá ro za ta a Szent lé lek ve ze té se alatt
szü le tett, írás ban és szó ban is ki hir det ték, „hogy tar tóz kod ja tok a bál vány -
ál do za ti hús tól, a vér től, a meg ful ladt ál lat tól és a pa ráz na ság tól. Ha ezek -
től őriz ked tek, jól te szi tek. Le gye tek egész ség ben!” (Ap Csel 15,29) Jé zus ti -
tok ban ment el Je ru zsá lem be a lomb sá torün nep re, mert: „az én időm még
nincs itt”, és a min den ko ri vi lág „en gem gyű löl, mert én ar ról ta nús ko dom,
hogy a cse le ke de tei go no szak”. Még is nyil vá no san ta ní tott a temp lom ban:
„Nem Mó zes ad ta-e nek tek a tör vényt? De kö zü le tek sen ki sem tart ja meg
a tör vényt.” „Ne ítél je tek lát szat sze rint, ha nem hoz za tok igaz sá gos íté le -
tet.” (Jn 7,6.7.19.24) Csak Jé zus le het ma is min den em ber szá má ra az egyet -
len út Is ten hez, az ő igaz sá ga s az örök élet. Ha lá la előtt Is ten em be re ál -
dást mon dott: „A Sí nai ról jött az Úr, a Szé ír ről ra gyo gott rá juk… Mennyi -
re sze re ti né pét!” (5Móz 33,2.3) Mó zes tör vényt adott, ám a test té lett Ige
volt „tel ve ke gye lem mel és igaz ság gal”. S mi is „az ő tel jes sé gé ből kap tunk
ke gyel met ke gye lem re” (Jn 1,14.16). „El jött hoz zánk az üd vös ség, / Mely ke -
gye lem ből árad…” (EÉ 320,1) 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ
Az élel mi szer bolt ban egy-egy gyak -
ran vá sá rolt ter mé ken időn ként új
cím két lá tok. „Új és jobb!” – áll raj -
ta a fel irat. Ez né ha kun co gás ra kész -
tet, mert alap já ban vé ve azt je len ti,
hogy ko ráb ban, amíg a gyár tó nem
vé gez te el a „job bí tá so kat”, gyen -
gébb, rosszabb mi nő sé gű ter mé ket
ad tak el ne kem. Ugyan ak kor azon ban
há lát is ér zek, ami ért vet ték a fá rad -
sá got, hogy ja vít sa nak a ter mé ken,
bár mi lyen mó don tet ték is ezt. 

Az év nek eb ben az idő sza ká ban
gyak ran szük sé gét ér zem, hogy ha -
son ló cím két „ra gasszak fel” ma -
gam ra, leg alább is jel ké pe sen. Át te -
kint ve a nem rég el múlt évet, úgy gon -
do lok vissza sok do log ra, hogy bár -
csak más kép pen vagy bár csak job ban
csi nál tam vol na. Ahe lyett, hogy fa -
ta lis ta ként úgy áll nék hoz zá, hogy „én
ilyen va gyok, és min dig ilyen is le -
szek”, azon igyek szem, hogy a jö vő -
ben job ban csi nál jam. És most, ami -
kor a nap tár az új esz ten dő re ug rott,
ki vá ló al ka lom nak tű nik „új és jobb”
ön ma gam ra tö re ked ni. 

Azon ban – mint tud juk – a ku -
darc hoz ve ze tő út is jó szán dé kok kal
van ki kö vez ve. Meg ígér jük, meg fo -
gad juk, el ha tá roz zuk, akár meg is es -
kü szünk, hogy job ban – vagy leg -
alább is más képp – csi nál juk, az tán
na po kon vagy he te ken be lül még is
azon kap juk ma gun kat, hogy több -
nyi re ugyan úgy tesszük a dol gun kat,
mint az előtt. Ahogy Jé zus olyan egy -
sze rű en meg ál la pí tot ta Mt 26,41-
ben: „…a lé lek ugyan kész, de a test
erőt len.”

Ezt ve re ség ként kel le ne el köny vel -
nünk? Ezek sze rint hiú re mény a vál -

toz ta tás, ha szon ta lan tö re ked ni rá?
Nem. Azon ban ha meg rög zöt ten
ra gasz ko dunk el kép ze lé se ink hez,
szo ká sa ink hoz, ab ban a hi szem ben,
hogy biz to san jól já runk el, vagy
büsz ke sé get ér zünk „ön meg va ló sí tá -
sunk” fe lett, ak kor va ló ban ku darc -
ra va gyunk ítél ve. 

Rossz szo ká so kat ne héz el hagy ni,
jó szo ká so kat pe dig rend kí vül ne héz
fel ven ni. Vég ső so ron új já vál ni ab -
ban, aho gyan gon dol ko dunk, be -
szé lünk és vi sel ke dünk, és ja vul ni ab -
ban, aho gyan el já runk a min den na -
pi élet ben, rend sze rint töb bet
igé nyel, mint szé pen hang -
zó fo ga dal ma kat vagy
aka rat erőt. 

Né hány ja vas la tot
sze ret nék itt meg fo gal -
maz ni ah hoz, hogy
hosszú tá von is si ke res -
nek bi zo nyul ja nak a vál -
toz ta tá sa id, s hogy va ló ban
„új já és job bá” válj. Ezek ab ban a
ki pró bált és hű sé ges könyv ben ta lál -
ha tók, amely re olyan gyak ran hi -
vat ko zunk: a Bib li á ban. 

Ke ress tá maszt! A büsz ke ség ret -
ten tő aka dály le het, kü lö nö sen ak kor,
ha va la ki a kí vánt vál to zá sok el éré -
se ér de ké ben nem hasz nál ja ki azt az
előnyt, ame lyet má sok se gít sé ge je -
lent het. Örül he tünk és elé ge det tek
le he tünk, ha sa ját ma gunk ké pe sek
vol tunk va la mit meg csi nál ni, de a
leg több eset ben jobb lesz a vég -
ered mény, ha egye sít jük ké pes sé ge -
in ket és adott sá ga in kat, és egy más -
sal össz hang ban, csa pat ként mű kö -
dünk együtt a kö zös cé lok ér de ké -
ben. „Vas sal for mál ják a va sat, és

egyik em ber for mál ja a má si kat.”
(Péld 27,17) „Job ban bol do gul ket tő,
mint egy: fá ra do zá suk nak szép ered -
mé nye van. Mert ha el es nek, az egyik
em ber föl eme li a tár sát. De jaj az
egye dül ál ló nak, mert ha el esik, nem
eme li föl sen ki. (…) Ha az egyi ket
meg tá mad ják, ket ten áll nak el lent. A
hár mas fo nál nem sza kad el egy ha -
mar.” (Préd 4,9–10.12)

Ke ress bá to rí tást! Bár mi lyen ke -
mé nyen pró bál ko zunk is, a dol gok
nem min dig ala kul nak úgy, aho gyan
vár nánk. Le het, hogy elő re nem lá tott

prob lé mák kal, eset leg el len sé -
ges ke dés sel is szá mol nunk

kell. Ilyen idők ben mind -
nyá junk nak jól jön a
bá to rí tás – akár biz ta -
tó sza vak ban, akár úgy,
hogy va la ki se gít sé get,

erő for rá so kat ajánl fel
a vá gyott vál toz ta tás hoz.

„A re mény ség hit val lá sá hoz
szi lár dan ra gasz kod junk… Ügyel -

jünk ar ra, hogy egy mást köl csö nö sen
sze re tet re és jó cse le ke det re buz dít suk.”
(Zsid 10,23–24) 

Ke ress erőt! Né ha leg na gyobb erő -
fe szí té se ink is cső döt mon da nak, a
vál to zás le he tet len nek lát szik. Ilyen -
kor nem sza bad el fe lej te ni, hogy „az
Is ten nek sem mi sem le he tet len” (Lk
1,37). És ne fe lejt sük el, hogy Jé zus
biz to sí tot ta a kö ve tő it: „Én va gyok a
sző lő tő, ti a sző lő vesszők… nél kü -
lem sem mit sem tud tok cse le ked ni.”
(Jn 15,5) Pál apos tol pe dig így vall:
„Min den re van erőm a Krisz tus ban,
aki meg erő sít en gem.” (Fil 4,13)

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Itt az idő!

Ste in ber ger György nek Az út a Bá -
rány nyom do kán cí mű köny ve (for -
dí tot ta Var gha Gyu lá né, a Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza egye sü let ki adá -
sa) ne kem egy kor két ség kí vül nagy
se gít sé gem re volt. 

Már is mer tem a Bib li ám ból: „Kí -
noz ta tott, pe dig alá za tos volt, és szá -
ját nem nyi tot ta meg…” (Ézs 53,7; Ká -
ro li-for dí tás) Ez azt je len tet te szá -
mom ra, hogy az el ső, amit a Bá rány
is ko lá já ban meg kell ta nul nom, hogy
csen des és alá za tos le gyek. Is ten
igé je ar ra ta ní tott: „Ve gyé tek föl ma -
ga tok ra az én igá mat, és ta nul já tok
meg tő lem, hogy én sze líd és alá za tos
szí vű va gyok: és nyu gal mat ta lál tok
a ti lel ke i tek nek.” (Mt 11,29) A Szent -
írás két fé le csen des ség ről be szél: Is -
ten előtt va ló csen des ség ről és Is ten -
ben va ló csen des ség ről. Meg kel lett
ta pasz tal nom, hogy mi előtt Is ten
ve lem be szél ne, csen des nek kell len -
nem előt te. 

Meg ér tet tem azt is, hogy Is ten
gyer me ké nek az a leg ne he zebb, ha Is -
ten hall gat, pe dig na gyon vá rom
gyors vá la szát. Hány szor for dult elő
ez az én lel ki éle tem ben is! Is ten hall -
ga tá sát min dig tö re del mes bűn bá na -
tom kö vet te, és kö nyö rög tem Is ten
vá la szá ért. A vá lasz meg is ér ke zett
– nem min dig úgy, ahogy én azt el -
gon dol tam, de min dig ja va mat szol -
gál ta. Meg ta nul tam: „Jó vár ni és
meg adás sal len ni az Úr sza ba dí tá sá -
ig.” (JSir 3,26)

Az Is ten előtt va ló csen des ség ben
ta nul tam meg csen des nek len ni Is -
ten iránt. Ez már ma ga sabb fo ko za -
tot je len tett, mert Is ten iránt csen des -
nek len ni annyit je len tett, hogy min -
dent őreá kel lett bíz nom, és min dent

őtő le kel lett vár nom, min dent az ő
ke zé ből kel lett ven nem, és meg kel -
lett ta nul nom min den ügyem mö gött
az én mennyei Atyá mat lát ni. Jé zus
azt mond ja: „Min den, amit né kem ád
az Atya, énhoz zám jő…” (Jn 6,37)
Vagy is min den, amit ő ne kem szánt,
az enyém lesz. 

Nagy ha tás sal volt rám Má ria ta -
lál ko zá sa Jé zus sal. Ő olyan lé lek volt,
aki meg ta nul ta, hogy csen des le -
gyen Is ten iránt. Nem hi á ba ült Jé zus
lá ba i nál, meg ta nul ta a leg ne he zebb
lec kék egyi két: hall gat ni. Mi kor Már -
ta be vá dol ta, hall ga tott a Mes ter
előtt, mert ő job ban meg ér tet te Mes -
te rét, mint ta nít vá nyai (Jn 12), s ezt
az zal bi zo nyí tot ta, hogy meg ken te őt
a te me té sé re. Tud ta, hogy az ő Urá -
nak meg kell hal nia, ál do zat tá kell
len nie a vi lág bű ne i ért, az övé ért is;
az ő Urá nak, mint a ga bo na szem nek,
a föld be kell es nie, s meg kell hal nia,
kü lön ben egy ma ga ma rad.

A ke net ál tal erő sí tet te eb ben az
Urat, s így szólt hoz zá: „Uram, én meg -
ér tet tem a te uta dat. Mint ahogy a ke -
net jó il lat tal töl töt te meg az egész há -
zat, úgy lesz a te ha lá lod élet nek il la -
tá vá az egész föld ke rek sé ge szá má ra;
mint ahogy én a leg drá gáb ba mat ad -
tam te ne ked, te sok kal in kább fo god
a leg drá gább adat oda ad ni; mint ahogy
én ki ön töm ezt a jó il la tú ke ne tet, úgy
fog nak jön ni szám ta la nok, és ugyan -
ezt cse lek szik, mi helyt ha lá lod dal el -
ké szí tet ted szá muk ra az utat.” Ez nagy
fel üdü lés volt az Úr szá má ra, hogy volt
va la ki, aki így meg ér tet te, s így bá to -
rí tot ta ha lá los út ja előtt.

De ho gyan cse lek szik Jú dás? Azt
mond ja: Mi re va ló ez a té koz lás? Hát
té koz lás volt ez? S mit szól er re

Má ria? Hall gat! Csen des a Mes te r
előtt; a fe le le té re vár. Az Úr új ra meg -
vé di, s így szól: Jó dol got cse le ke dett
ve lem. „Bi zony mon dom nék tek, va -
la hol csak pré di kál ják ezt az evan gé -
li u mot az egész vi lá gon, amit ez az
asszony cse le ke dett, ezt is hir det ni
fog ják az ő em lé ke ze té re.” (Mk 14,9)
Mél tó ez az asszony, hogy em lé ke
fönn ma rad jon, s hogy ma is ta nul -
has sunk tő le, ho gyan le het va la ki
csen des Is ten iránt.

De sen ki sem vit te olyan tö ké le te -
sen ke resz tül ezt a ma ga éle té ben,
mint a Bá rány. Csen des volt Is ten
iránt ak kor is, ami kor nem volt fe jét
ho vá le haj ta nia; csen des volt, mi kor
Jú dást kel lett meg tűr nie ta nít vá nyai
közt; csen des volt Is ten iránt a Ge -
cse má né ban, és csen des volt a Gol -
go tán!

Csen des nek len ni az Is ten ben! Ez
a leg ma ga sabb fok, ahol min den
aka ra tunk, min den vá gyunk, min den
óhaj tá sunk tel je sen egy be ol vad az
övé vel, ahol még re mény sé ge in ket és
vá ra ko zá sa in kat is ő mun kál ja ben -
nünk, amint Dá vid mond ja: „Csak Is -
ten ben nyu god jál meg, lel kem, mert
tő le van re mény sé gem.” (Zsolt 62,6) Itt
a lé lek már be ment a szom bat na pi
nyu go da lom ba. Az Úr nyu go dal má -
ba, s itt olyan mély sé ges nyu gal mat
él vez, ame lyet a ten ger fe nék hez ha -
son ló an sem mi fé le vi har töb bé meg
nem érint het és meg nem za var hat. 

Meg ta nul tam, hogy mé lyen be le
kell ha tol nom Jé zus lel ké nek mély sé -
gé be, és ak kor bé kes ség lesz az osz -
tály ré szem. Ezt ta pasz ta lom, ami óta
éle te met ő irá nyít ja. Ál dott le gyen ér -
te meg vál tó Krisz tu som!

g Szen czi Lász ló

Ho gyan ta ní tott csen des ség re
Is ten Bá rá nya?
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Evan gé li kus es ték Du na föld vá ron
So ro za tunk kö vet ke ző ven dé ge (az öku me ni kus ima hét ke re té ben) Ká -
posz ta La jos nyugalmazott es pe res Van-e még szük ség re for má ci ó ra cí -
mű elő adá sá val. Idő pont: ja nu ár 20. pén tek, 17 óra. Hely szín: Du na föld -
vár, Is pán ház (a Vár ud var ban). A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt
sok sze re tet tel vá runk!
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A Pa lack pos ta ro vat ba ha tod éves teo ló gus hall -
ga tók ír nak. Ha tod éve sek, akik per sze több nyi -
re ré gebb óta ké szül nek a lel ké szi hi va tás ra.
Mind annyi unk nak meg van a ma gunk tör té ne -
te, mi ért is vá lasz tot tuk a teo ló gi át. Tő lem is
gyak ran meg kér de zik, mi ért eb be az irány ba in -
dul tam. Hat év után most en gem még is in kább
az fog lal koz tat, ho gyan ma rad tam és ma rad -
ha tok meg ezen az úton.

Egy új cél ki tű zé se kor könnyen el önt a lel ke -
se dés. Va la mi be be le kez de ni csu pa iz ga lom, a
foly ta tás hoz kell iga zán ener gia. Egy vi dé ki gyü -
le ke zet fel ügye lő je mond ta el, hogy a te le pü lé -
sen, ahol az előtt nem volt hol is ten tisz te le tet tar -
ta ni, el dön töt ték, át épí te nek egy csa lá di há zat
ima ház zá. Az egész fa lu meg moz dult. Min den -
ki lel ke sen se gí tett, ado má nyo zott, be tont ke -
vert, tég lát pa kolt, só dert fu va ro zott, és így to -
vább. El ké szült az ima ház – de csak né há nyan
hasz nál ják, mert ar ra már nem volt igé nyük az
em be rek nek, hogy hű sé ge sen, hét ről hét re is -
ten tisz te let re gyü le kez ze nek össze ben ne…

Ti zen hat éve sen dön töt tem el, hogy teo ló -
gi át fo gok ta nul ni, hogy lel kész le szek. A vég -
ső dön tés hez egy is ten él mény se gí tett, amely -
ben azt a bi zo nyos sá got kap tam, hogy ő al kal -
mas sá tesz er re a pá lyá ra.

Ké sőbb az után több ször el bi zony ta la nod tam:
tény leg er re hí vott el az Is ten, nem ér tet tem őt
fél re, tény leg ez az én utam? Az egye tem teo -
ló gus na po kat szer ve zett, me lye ken egy-egy vi -
dé ki gyü le ke ze tet lá to gat tunk meg. Kü lö nös,
hogy szol gál ni, ad ni men tünk, még is úgy tér -
tünk ha za, hogy mi kap tunk a hí vek től. És itt
nem csu pán ar ra gon do lok, hogy bő sé ges
ebéd re hív tak, és annyi sü te ményt sü töt tek ne -
künk, hogy ti zen két te li ko sár nyi ma ra dé kot
hoz tunk ha za a kol lé gi um ba. El fo gad ták a
szol gá la tun kat, amely örö möt je len tett szá -
munk ra.

Ami kor nyá ri tá bo rok ban vagy épp a ci gány -
misszi ó ban szol gál tam, úgy érez tem, en nek van

ér tel me. Ezt aka rom csi nál ni egész éle tem ben,
és bol dog va gyok, hogy er re kap tam el hí vást.

Egy szer egy na gyon ne héz szi gor lat hoz ér -
kez tem, és sor ra ját szot tam el az esé lye i met.
Ad dig to lo gat tam ma gam előtt az idő pon to kat,
míg úgy tűnt, túl nagy ez a fel adat, nem tu dok
le vizs gáz ni. Ke mé nyen ta nul tam, de a vizs ga
előt ti na pon úgy érez tem, nem lesz elég a tu -
dá som. Imád sá gom ban azt mond tam: „Is te -
nem, te hív tál el, kö szö nöm, hogy elő re tu dod,
mi lesz a vizs ga ered mé nye.” Tel je sen el bi zony -
ta la nod tam. Tud tam, hogy ha nem si ke rül, ez
a ta nul má nya im vé gét is je lent he ti. „Le het, hogy
még sem ez az én utam?” – nyug ta la ní tott a kér -
dés. Vé gül jó ered ménnyel vizs gáz tam.

És so rol hat nám még a pél dá kat: ami kor a
Bib li át ol vas va kap tam meg erő sí tést, ami kor egy
ta ná rom vagy teo ló gus tár sam biz ta tá sa se gí tett,
ami kor az imád ság vagy egy is ten tisz te let je len -
tet te a meg erő sí tést.

„Igye kez ze tek még job ban meg erő sí te ni el -
hí vá so to kat!” – ez a teo ló gia jel igé je er re a tan -
év re. Ha tod éves ként egy re in kább ér zem en -
nek szük sé gét. Meg erő söd ni ab ban, hogy Is ten
el hí vott, hogy több re, szebb re, öröm te libb
szol gá lat ra hí vott el, mint amit most egy ál ta -
lán el tu dok kép zel ni.

g Vigh Ben ce

PAL AC K P OSTA

„Igye kez ze tek még job ban
meg erő sí te ni el hí vá so to kat!”

– A kez de tek ről na gyon
ke vés in for má ci ónk van.
Annyit tu dunk, hogy a csa pat
1920 kö rül ala kult, és a cser ké -
szet 1946-os fel osz la tá sá ig mű -
kö dött. A kez de tek ben Bu -
da vár volt az ott ho na; a ke len -
föl di fi a ta lok is oda jár tak, és
azt kö ve tő en sem vált ket té,
hogy 1928-ban
fel épült a ke len -
föl di temp lom –
on nan tól kezd ve
két pó lu sú lett a
csa pat.

Az új já szer ve -
zés 1989-ben kez -
dő dött, és 1990.
jú li us 7-én hi va ta -
lo san is lét re jött
a 32. szá mú Dé vai
Bí ró Má tyás cser kész csa pat. A
ré gi idők em lé ké re to vább ra is
a bu da vá ri és a ke len föl di gyü -
le ke ze tek kö zös csa pa ta ként
mű kö dik. Az új já ala ku lás után
Sass Já nos bá csi volt az el ső
pa rancs nok, őt Mar ton Ta -
más, majd Mar ton né Né me thy
Már ti kö vet te. 2006-tól Ben -
ce Do mon kos ve zet te a csa pa -
tot, én pe dig két éve vet tem át
a sta fé ta bo tot.

– Mek ko ra kö zös ség ről be -
szél he tünk?

– Kö rül be lül hat van öt ta -
gunk van. Ez a lét szám nyolc
ak tív őrs ből – kö zü lük ket tőt
ősszel in dí tot tunk el! – és egy
tíz fős ro ver kö zös ség ből te vő -
dik össze. Csa pa tunk ban a fi -
úk és a lá nyok ará nya tel je sen
ki egyen lí tett, és az egyen súly -
ra igyek szünk is oda fi gyel ni.

Négy kor osz tállyal fog lal -
ko zunk: kis cser ké szek kel (al sós
gye re kek), cser ké szek kel (fel sős
gye re kek), „kó szák kal” (gim na -
zis ták) és ro ve rek kel (ti zen -
hét–húsz éve sek). A jö vő re
néz ve igen biz ta tó, hogy – kö -
szön he tő en an nak, hogy sok
csa lád jár a gyü le ke zet be, és a
szü lők a gye re ke ket a hit tan
mel lett a cser ké szet re is el -
hoz zák – a leg né pe sebb kor -
osz tá lyunk a kis cser ké szek kor -
osz tá lya; a csa pat fe lét ők te szik
ki. Az idő seb bek kö ré ben sem
jel lem ző a le mor zso ló dás, a
cser kész őrs ugyan is na gyon jó
meg tar tó erő. Az őr söm mel,
amely ben fel nőt tem, még min -
dig rend sze re sen össze já runk,
és a tá bor ból is csak egy őrs tár -
sunk hi ány zott.

– Mi lyen egy át la gos őrs gyű -
lés?

– Az őr sök he ti rend sze res -
ség gel ta lál koz nak. A kis cser -
ké szek egy órá ra, a na gyob bak
más fél órá ra gyűl nek össze. Az
őrs ve ze tők elő re meg ha tá ro -

zott mun ka terv alap ján ké -
szül nek fel ezek re az al kal -
mak ra. A cser ké szet egyik
fon tos alap el ve a cse le ked ve
ta nu lás, ezért a ki csik ese té ben
az óra anya gát já té kos for má -
ban adják át a ve ze tők. Cé lunk
to váb bá a kre a ti vi tás fej lesz té -
se, en nek el en ged he tet len esz -

kö ze a me sé lés, és gon dot for -
dí tunk a kéz ügyes ség fej lesz -
té sé re is. De ta lán a leg fon to -
sabb az, hogy a gye re kek el sa -
já tít sák a kö zös sé gi élet sza bá -
lya it és azt, hogy mi nél ott ho -
no sab ban mo zog ja nak a gyü -
le ke zet ben.

– A he ti gyű lé sek mel lett mi -
lyen na gyobb év kö zi ese mé -
nye ket szer vez tek?

– Van egy jól be vált éves
mun ka ter vünk, de az igé nyek
nö ve ke dé sé nek kö szön he tő en
ta valy és idén is elő ruk kol tunk
két-két új prog ram mal. A tan -
évet év kez dő dél után nal szok -
tuk in dí ta ni, erre tavaly egy
nagy tör té nel mi nyo mo zós já -
té kot ál lí tot tunk össze. Az -
tán ok tó ber vé gén őszi tá bort
tar tot tunk, de cem ber ele jén
pe dig Mi ku lás-tú rá ra men -
tünk. Eb ben a fél év ben új al -
ka lom volt a kó sza tú ra, ami
öt na pos szlo vé ni ai ki rán du lás
volt, és szin tén elő ször ren dez -
tünk kis cser kész ka rá csonyt.

Ha gyo má nyo san feb ru ár
24-én tart juk a csa pat gá la est -
jét, amely re min den őrs kis
mű sor ral ké szül. Már ci us 14-
én szok tuk meg ren dez ni a vá -
ri szám há bo rút; a bu dai cser -
kész ke rü let há rom száz-négy -
száz cser ké sze vesz részt a
ha tal mas küz de lem ben. Ezt
kö ve ti majd a kó szák lel ki hét -
vé gé je, áp ri lis ban pe dig csa lá -
dos ki rán du lás ra me gyünk,
mely re nem csak cser ké sze -
ink csa lád ja it, ha nem a gyü le -
ke zet min den csa lád ját sze re -
tet tel hí vo gat juk. Má jus vé gén
ta va szi tá bort tar tunk, en nek
ke re té ben tesz nek pró bát a
gye re kek.

Az év csúcs pont ja a tíz na -
pos csa pat tá bor. Tel je sen no -
mád kö rül mé nyek kö zött la -
kunk ilyen kor, még az asz talt,
a pol co kat és a für dőn ket is

ma gunk ké szít jük el. Mind eh -
hez ki dőlt fá kat és ho za tott
desz ká kat hasz ná lunk, és
nem szö ge lünk, ha nem min -
dent spár gá val kö tö zünk
össze. Nagy ki hí vás a gye re -
kek nek az is, hogy őr sön ként
ét ke zünk, és min den őrs sa -
ját ma gá ra főz.

– Tart já tok a kap cso la tot
más evan gé li kus cser kész csa -
pa tok kal?

– Saj nos er re nem mel kell
vá la szol nom. A 2006-os szol -
no ki Szél ró zsán tet tünk egy kí -
sér le tet ar ra, hogy össze hoz -
zuk a csa pa to kat, és az ak kor
na gyon jól is sült el, de a ké -
sőb bi ek ben nem volt ener gi -
ánk újabb ta lál ko zó kat szer -
vez ni. A ke rü le tünk ben lé vő
csa pa tok kö zül vi szont töb bel
na gyon jó kap cso la tot ápo -
lunk. A ve ze tő kép ző tá bo rok -

ban és a Kár pát-
me den cei re gös -
cser kész tá bo rok -
ban sok új ba rát ra
ta lál tak csa pat tag -
ja ink, és a ba rát sá -
gok ré vén az
egyes csa pa tok
kö zött is kö ze li vi -
szony ala kult ki.
Több ször tá bo -
roz tunk már

együtt más csa pa tok kal, és
úgy tű nik, idén nyá ron sem le -
szünk egye dül.

– Sze mé lye sen a te éle ted -
ben mit je lent a cser ké szet?

– 1998 nya rán köl tö zött a
csa lá dom Bu da pest re, és az óta
cser kész ke dem. Eb ben a kö zel
más fél év ti zed ben csak nem
húsz tá bor ban vet tem részt, és
ren ge teg ka land ban volt ré -
szem. Az őr sö met már ki lenc
éve ve ze tem, és ha tal mas él -
ményt je lent fel nő ni lát ni a fi -
ú kat.

Mind az, ami ről ed dig be -
szél tem, óri á si csa pat mun ka
ered mé nye. Az el múlt évek ben
so kan időt és ener gi át nem saj -
nál va fá ra doz tak a csa pa tért. A
je len leg nyolc fős ve ze tő sé gért
is na gyon há lás va gyok Is ten -
nek. A ve ze tő ség ből hár man
va gyunk egye te mis ták, a töb -
bi ek még érett sé gi előtt áll nak,
de már most hi he tet len hoz zá -
ér tés sel és oda adás sal vég zik a
rá juk bí zott fel ada tot. Ta lán a
töb bi ek ne vé ben is mond ha -
tom, hogy azért fon tos szá -
munk ra ez a szol gá lat, mert mi
is ren ge teg jót kap tunk a cser -
ké sze ten ke resz tül, és öröm ezt
a jót to vább ad ni a kö vet ke ző
ge ne rá ci ók nak.

g V. J.

A cser ké szet ről az Evan gé li kus
Élet 2009. má jus 3-ai szá má -
ban Hon pol gár ne ve lés Bi-Pi
mód ra cím mel ol vas hat ta tok
in ter jút Bu day Bar na bás sal, a
Ma gyar Cser kész szö vet ség
evan gé li kus el nö ké vel (lásd:
http://www.evan ge li  kus -
elet.hu/la poz ga to/2009-18). A
Ma gyar Cser kész szö vet ség
hon lap ja: www.mcs sz.hu. A
32. szá mú Dé vai Bí ró Má tyás
cser kész csa pat hon lap ja:
www.32dbm.hu.

Nem szö gel nek,
hanem kö töz nek – kö zös ség ben

Találkozás a bu da vá ri–ke len föl di
cser kész csa pat pa rancs no ká val

A 2012. esz ten dő kez de tén
meg ál lás ra biz ta tunk. Ja nu ár
15-én állj meg, pon to sab ban
ülj be Bu da pes ten a De ák té -
ri temp lom ba! A Ke resz tény
Ön kén te sek Szö vet sé ge az If -
jú sá gért (KÖ SZI) in ter ak tív
is ten tisz te le té nek a cí me
ugyan is ez: Meg ál ló. A ha -
gyo má nyos li tur gi át sok-sok
in ter ak tív elem és dra ma ti -
kus já ték egé szí ti ki, amely
se gít meg ér te ni az ige üze ne -
tét. A KÖ SZI csa pa ta nem
más ra vál lal ko zik, mint hogy
„meg für det” a vi lág vi lá gos sá -
gá ban, hogy iga zi kö zös ség ben
le gye nek a részt ve vők Jé zus
Krisz tus sal és egy más sal. Az
is ten tisz te let, ame lyen Ben -
kó czy Pé ter hir de ti az igét, 18
óra kor kez dő dik.

Ja nu ár az öku me né hó nap -
ja. A vi lág szá mos or szá gá ban
és ha zánk ban is több száz te -
le pü lé sen imád koz nak és éne -
kel nek együtt ka to li ku sok és
pro tes tán sok az öku me ni kus
ima hét al kal ma in. Amel lett,
hogy e he lyen is az is ten tisz -
te le te ken va ló rész vé tel re bá -
to rí tunk, há rom köny vet aján -
lunk fi gyel med be a „nagy test -
vé rek” kí ná la tá ból.

E ro vat ban már szól tunk
Kol ler Esz ter egyik köny vé ről –

ha el ol va sod a fi a tal szer ző Vá -
rat lan öle lés cí mű má so dik kö -
te tét, ki lenc, szí vet me len ge tő
tör té net tel le hetsz gaz da gabb.
A gyűj te mény rö vid írá sa i ban
sok min den meg tör té nik: pél -
dá ul gon dol ko dik és sze ret a
cse re pes vi rág, és a sze re tet
ha tá sá ra még a mor cos kán tor

is el mo so lyo dik. (A kö tet a
Szent Gel lért Ki adó és Nyom -
da gon do zá sá ban je lent meg.) 

A kö zel múlt ban látott nap -
vi lá got XVI. Be ne dek pá pa Jé -
zus-köny vé nek, A ná zá re ti Jé -

zus nak a má so dik ré sze. A
kö tet a je ru zsá le mi be vo nu lás -
tól ve szi sor ra a pas sió tör té -
ne tét, majd a fel tá ma dás és a
menny be me ne tel ese mé nye it.
Ró ma püs pö ke meg le he tő sen
nagy öku me ni kus nyi tott ság -
gal ma gya ráz za a négy evan -
gé li um alap ján a meg vál tást,

több ször is idéz ve né met
lu the rá nus teo ló gu sok
ál lás pont ját. A könyv
elő nye, hogy köz ért he tő
nyel vet hasz nál va, még -
is tu do má nyos ala pos -
ság gal mu tat rá össze -
füg gé sek re és a zsi dó
val lás ban meg ta lál ha tó
gyö ke rek re.

A Har mat Ki adó adta
ki Cse ri Kál mán áhí ta to -
kat tar tal ma zó gyűj te -
mé nyét. A kö zel múlt -
ban nyug díj ba vo nult
pa sa ré ti re for má tus lel -
ki pász tor A ke gye lem
har mat ja cí mű kö te te a
2012-es esz ten dő mind a
366 nap já ra kí nál ol vas -
ni va lót. Az egy-egy ol dal

ter je del mű írá sok – gyak ran
iro dal mi idé ze tek kel il luszt rál -
va – se gí te nek a hét köz na pok -
ba át ül tet ni az ige he lyek üze -
ne tét.

g Je n

OSZ TOZÓ

Év ele ji meg ál ló

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: Vigh Ben ce
Ha tod éve met Bu da pes ten,
a Fel ső er dő so ri me to dis -
ta gyü le ke zet ben vég zem.
Az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem nek el ső -

sor ban azt kö szö nöm, hogy szé le sí tet te a
lá tó kö rö met, és meg lát tat ta ve lem, mi lyen
gaz dag az egye te mes ke resz tény ha gyo -
mány, és per sze azt, hogy meg sze ret tet te
ve lem a teo ló gi át.

b Mi nisz te ri el is me rő ok le vél lel tün tet te ki a Ma gyar Cser -
kész szö vet sé get 2011. no vem ber 22-én Rét he lyi Mik lós
nem ze ti erő for rás-mi nisz ter. A gyer me ki jo gok vi lág -
nap ja (no vem ber 20.) al kal má ból ki osz tott dí jak kal a mi -
nisz té ri um azo kat a ci vi le ket vagy szer ve ze te ket kí ván -
ta elismerni, akik vagy amelyek az if jú ság ne ve lé sé ben ki -
emel ke dő en fon tos és hasz nos mun kát vé gez nek. Az ok -
le ve let Bu day Bar na bás evan gé li kus lel kész, a szö vet ség
el nö ke vet te át. Ha zánk ban hat evan gé li kus ala pí tá sú cser -
kész csa pat mű kö dik. Mi a 32. szá mú Dé vai Bí ró Má tyás
cser kész csa pat ve ze tő jé vel, Ben ce Győ ző teo ló gus hall ga -
tó val be szél ge ttünk.



Evangélikus Élet 2012. január 15. f 13»presbiteri«

Ez a re mény ta lán mos tan ra sem ko -
pott el tel je sen, an nak el le né re sem,
hogy a te le pü lé sen élő lu the rá nu sok

szá ma igen csak meg fo gyat ko zott.
Az 1941-es nép szám lá lás kor még
1157 hí vő lel ki ott ho na volt a fel ső -

ná nai evan gé li kus temp lom, a ki te -
le pí té sek után, 1949-ben vi szont
már csu pán 199 evan gé li kus élt a fa -
lu ban, 2001-ben pe dig ez a szám már
csak 65 volt. 2010-ben 2 kon fir -
man du sa volt Fel ső ná ná nak, most
pe dig 2 lel kes hit ta no suk van – árul -
ta el a lel kész.

A temp lo mot hasz nál ják a Fel ső -
ná nán élő re for má tu sok is, il let ve al -
kal man ként kon cer tek, is ko lai ren -
dez vé nyek hely szí ne, de saj nos már
igen rossz ál la pot ban van.

Az egy kor né met aj kú evan gé li kus
gyü le ke zet temp lo ma 1789–1791 kö -
zött épült ba rokk stí lus ban. A ré gi ek
vissza em lé ke zé sei sze rint nagy ün ne -
pe ken zsú fo lá sig meg telt: az egyik ol -
da lon a fér fi ak, a má si kon az asszo -
nyok ül tek, a kar za ton az if jak. Az épü -
let ne ve ze tes sé ge a kar zat fest mény.

Fel újít va leg utóbb több mint húsz
éve volt a temp lom a Né met or szág -
ból kül dött nagy lel kű se gít ség nek
kö szön he tő en. Ám adód tak gon -
dok, ugyan is a ha zánk ban ak ko ri ban

még ke vés bé is mert, spe ci á lis va ko -
la tot rossz el já rás sal rak ták fel. Az
épü let emi att meg szív ta ma gát víz -
zel, és szin te tel je sen tönk re ment.

Há rom éve az új já épí tés re mé -
nyé ben pá lyá za tot nyúj tot tak be, de
hi á ba. A tel jes fel újí tá s hoz nagy já ból
már 55 mil lió fo rint ra len ne szük ség.
Bog nár Lász ló pol gár mes ter el mond -
ta: re mény ked nek, hogy ta vasszal
lesz egy meg fe le lő pá lyá za t, ame -
lyen si ker rel is jár nak.

d For rás: te ol.hu / H. E.

Üze net a múlt ból – felsőnánai lelet
b Kü lön le ges él mény ke zem ben tar ta ni azt az üveg pa lac kot, ame lyet nem -

rég ta lál tak a fel ső ná nai evan gé li kus temp lom ban – mond ta Sef csik Zol -
tán, a Fel ső ná nán is szol gá la tot tel je sí tő szek szár di evan gé li kus lel kész.
Az üveg egy ti zen két éves fi úcs ka üze ne tét tar tal maz ta – ne vét, cí mét,
a kon fir má ló tár sak név so rát – 1932-ből. De Sef csik Zol tán sze rint a le -
vél több pusz ta in for má ci ó nál, va ló já ban üze net egy nyolc van év vel ez -
előt ti, re ménnyel élő kö zös ség ből.

A 2012. évi általános tisztújítás ütemezése
Esemény 2011. 

december
2012.

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

A gyülekezeti jelölőbizottság megerősítése X 
(ha van)

A gyülekezeti jelölőbizottság közgyűlésen történő 
megválasztása, megalakulása, 3-5 taggal, 6 évre 
választva (szavazatszámláló bizottságként is működik)

X 
(ha nincs)

A gyülekezeti jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt 
gyülekezeti presbitériumi tagokra, gyülekezeti 
tisztségviselőkre és küldöttekre az egyházmegyei 
közgyűlésbe

X X X

A gyülekezeti jelölőbizottság véglegesíti a gyülekezeti 
jelöltlistát X
Az egyházmegyei jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt 
a gyülekezetektől az esperes és az egyházmegyei 
felügyelő személyére

X X

Az egyházmegyei jelölőbizottság véglegesíti a 
jelöltlistát az esperes és az egyházmegyei felügyelő 
személyére

X

Gyülekezeti választó közgyűlés (gyülekezeti 
tisztségviselők és presbiterek, küldött + póttag az 
egyházmegyei közgyűlésbe) 

X

A gyülekezeti tisztségviselők és a presbitérium 
ünnepélyes eskütétele és beiktatása X X
A gyülekezeti presbitérium alakuló ülése (az 
egyházmegyei elnökség választása, a gyülekezet 
szavazatának leadása) – esetleg második forduló!

X X

Az egyházmegyei jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt 
az egyházmegyei tisztségviselőkre, az egyházkerületi 
közgyűlési és országos küldöttekre

X X X

Egyházmegyei alakuló és választó közgyűlés 
(presbitérium, tisztségviselők, kerületi közgyűlési tag + 
póttag és zsinati küldött + póttag)

X

Az egyházmegyei elnökség, presbitérium és 
tisztségviselők ünnepélyes beiktatása X
Az egyházkerületi jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt az 
egyházkerületi felügyelő személyére X X X
Az egyházkerületi jelölőbizottság ajánlásokat gyűjt az 
egyházkerületi tisztségviselők és küldöttek személyére X X X
A gyülekezeti presbitérium ülése (az egyházkerületi 
felügyelő választása, a gyülekezet szavazatának leadása)  
– esetleg második forduló!

X X

Ajánlások gyűjtése zsinati küldöttek személyére 
(diakónia, oktatás, EHE, missziói) X X
Egyházkerületi alakuló és választó közgyűlés, 
tisztségviselők és egyházkerületi küldöttek 
megválasztása

X

Az egyházkerületi tisztségviselők és a kerületi felügyelő 
ünnepélyes beiktatása X
A zsinati küldöttek megválasztása (diakónia, oktatás, 
EHE, missziói) X
A zsinat alakuló ülése X
Az országos presbitérium alakuló ülése X
Megjegyzés: Az országos munkaági bizottságok, az intézmények igazgatótanácsai és az országos irodaigazgató választása 2013-ban lesz.

Ál ta lá nos tiszt újí tás 2012
Egy há zunk ban a hat éven te ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás ra ke rül sor ebben az esz ten dő ben. El ső ként gyü le ke ze ti szin ten kell meg tör tén ni ük a vá lasz tá sok nak, hogy eze ket a tör vé -
nyes rend ben kö vet hes sék az egy ház me gyei, majd a ke rü le ti, vé gül az or szá gos szin tű je lö lé sek, il let ve vá lasz tá sok. Az aláb bi táb lá zat ban olvasóink kérésének eleget téve együtt látható
a teljes választási folyamat ütemezési terve – a gyülekezeti szinttől az országos szintekig.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: Jn 2,1–11;
Róm 12,6–16. Alapige: Péld 3,19–21.27–35. Énekek: 336., 437.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (összegyülekezés napja; ökumenikus istentisztelet,
közreműködik az Ozvena kórus ); du. 2. (Pintér-Jurkovics Mária előadása Kultusz és kultúra
a Pilisben élő szlovákok között címmel); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné
Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V.,
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Mészáros Kálmán
baptista egyházelnök és Gáncs Péter; du. 6. (úrv., ifjúsági) Benkóczy Péter; VII.,
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák,
úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX.,
Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Gát u. 2.
(katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. dr. Blázy
Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; negyed 12. Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf
Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 10. (úrv., rádiós istentisztelet-közvetítés) Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út
37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár, Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 2. Győri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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b Mi lett a ré gi temp lo ma ink kal?
„Le rom bol ta a tö rök” – vá laszol -
juk rendszerint e kérdésre. És
az tán mi lett ve lük? Bi zony, so -
kan nem tud ják, hány temp lo -
munk falai rejtenek kö zép ko ri
kö ve ket. Mert hogy igaz, ami
igaz: zöm mel a 18–19. szá zad ban
épül tek, de mi lyen épí tő anyag -
ból? A ré gi kró ni kák sze rint
pél dá ul a solt vad ker ti re for má -
tus temp lom épí té sé hez az 1780-
as évek ben a kö ze li Bó csa-pusz -
tán ál ló Ár pád-ko ri temp lom ro -
mot bon tot ták le, majd a kö ve -
it be szál lí tot ták a köz ség be. A
ma már nyil ván el íté len dő cse -
le ke det ak kor üd vös célt szol -
gált: a „szent kö vek” át men té sét
egy má sik szak rá lis épü let be.
Va jon mit tu dunk a töb bi Ár pád-
ko ri épü let ma rad vá nyunk ról? 

Ilyen kér dé sek ben a szak tu dós – je -
len eset ben a tör té nész és a ré gész –
is me re tei a mérv adó ak. Ezért is örül -
tem, ami kor az Atil la Ki rály Nép fő -
is ko la meg hí vá sá ra Ros ta Sza bolcs ré -
gész, a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat Mú ze u mi Szer ve ze té nek
fő igaz ga tó ja tar tott elő adást vá ro -
sunk ban. Mint el mond ta, a Du na–Ti -
sza kö zi kö zép ko ri temp lo mok ról, il -
let ve temp lo mos he lyek ről na gyon
meg bíz ha tó tér kép áll a ren del ke zé -
sünk re, me lyet 1520 kö rül, te hát még
a vég ze tes mo há csi csa ta előtt ké szí -
tett egy tu dós em ber, bi zo nyos Lá zár
de ák. Elő ször er ről kér dez tem a fő -
igaz ga tót.

– Lá zár de ák ide jé ben még min den
fa lu meg volt a kör nyé ken?

– Ab ból in du lunk ki, hogy no ha
vol tak tö rök be tö ré sek, a leg több
te le pü lés még meg volt, leg alább is a
temp lom állt. Így a Kis kun ság ban hu -
szon öt kö zép ko ri temp lom ról tu -
dunk, me lyek lé tét egyes ese tek ben
ása tá sok kal is iga zol ni tud juk.

– Az ása tá sok mit mu tat nak: egye -
zik Lá zár de ák raj za, il let ve a tér ké -
pén je lölt po zí ció a meg ta lált temp -
lom jel le gé vel és he lyé vel?

– A po zí ci ót ne héz kö vet ni, hi szen
Lá zár de ák ko rá ban még nem vol tak
nagy pon tos sá gú mé rő mű sze rek.
Ta lál gat ni le het, eset leg ré gi le írá sok -
ra ha gyat koz ha tunk. Sok eset ben

egy domb vagy ha lom is je lent het
több száz éves sitt hal mot vagy be te -
me tett temp lom ro mot. Min den eset -
re ha azt, amit ta lál tunk, össze vet jük
Lá zár de ák raj zá val, ak kor ki tű nik,
hogy ő va ló szí nű leg sze mé lye sen
járt a hely szí ne ken. Az egyik temp -
lom raj zon pél dá ul cse rép te tőt áb rá -
zol, a ré gé szek pe dig va ló ban ta lál tak

cse rép tör me lé ket. Má sutt kör íves
erő dí tést is raj zol a to rony kö ré,
mely nek nyo ma it az ása tá so kon a ré -
gé szek ki mu tat ták.

– Mi lyen jel le gű temp lo mok vol tak
ezek?

– Nem egy idő ben és nem egy faj -
ta hasz ná lat ra épül tek. Gon do lok
itt ar ra, hogy va la me lyik még az I. Ist -
ván ko ra be li „min den tíz fa lu épít sen
egy temp lo mot” tör vény ér tel mé -
ben épült. Más eset ben ben cés mo -
nos tor lé te sült, eh hez épült a temp -
lom. Köz ben 1241–42-ben jöt tek a ta -
tá rok, le rom bol ták a temp lo mot,
majd épült a he lyé re újabb. A ta tár -
já rás egyéb ként na gyon nagy ér vá gás
volt a Du na–Ti sza kö zi la kos ság -
nak, hi szen az ek kor ki pusz tult temp -
lo mos te le pü lé sek ará nya het ven öt
szá za lék! Ez a sík vi dé ki ré sze ken
egyéb ként má sutt is jel lem ző.

– A temp lo mok ese té ben az ása tá -
sok so rán fel fe dez he tők-e pusz tu lás,
ost rom nyo mai? Hi szen itt az Al föl -
dön a kő leg in kább a temp lom épü le -
tek ben ta lál ha tó meg épí tő anyag -
ként…

– Egy Szank – Kis kun maj sá hoz
kö ze li köz ség – mel lett ta lált le let -
együt tes biz to san köt he tő a ta tár já -
rás hoz. Az égés nyo mok, il let ve a

tár gyak idő meg ha tá ro zá sa egy ér tel -
mű en er re mu tat.

– A tö rö kök meg je le né sé ig csak a
ta tá rok pusz tí tot ták a temp lo mo -
kat?

– Elő for dult, hogy a 13–14. szá zad -
ban be te le pü lő ku nok bon tot ták le a
ke resz tyén temp lo mot, pél dá ul a
Szank hoz kö ze li Csen ge lén. De az
utó kor sem ma radt tét len a temp -
lom rom bo lá sok te rén…

– Pél dá ul?
– Tud juk, hogy az 1920-as évek ben

„mú ze u mi fel ügye let mel lett” bon tot -
ták el a bu ga ci temp lom ro mo kat. Az
1960-as, 70-es évek ben a ter me lő szö -
vet ke ze tek ki bon ta ko zá sá val sok
kun hal mot és temp lom dom bot el túr -
tak. Le let men tés nem vagy csak tö -
re dé ke sen tör tént eze ken a he lye ken.
2002-ben Bu gac-Fel ső mo nos to ron
egy ot ta ni „kis gaz da” mély szán tást
vég zett a temp lom domb kö rül. Pe dig
tud hat ta, hogy ott ér té kek van nak a
föld alatt. Si ke rült is ki for gat nia a sí -
ro kat…

– Önök a föld mé lyén ta lált alap -
fa lak ból kö vet kez tet ni tud nak az ere -
de ti temp lom mé re te i re, emel lett –
össze vet ve Lá zár de ák tér ké pé vel – bi -
zo nyá ra az épü let kül ső meg je le né se
is egy ér tel mű sít he tő. Sza bad-e vissza -
épí te ni – szak rá lis vagy akár ide gen -
for gal mi cél zat tal – egy-egy ilyen
temp lo mot?

– Az biz tos, hogy a szá mí tó gép és
a há rom di men zi ós tech ni ka al kal ma -
zá sá val sok min den mo del lez he tő. A
mo nos to rok min ta ter vek alap ján ké -
szül tek, te hát ha meg ta lál tuk a fa la -
kat, és össze vet jük más, meg lé vő le -
le tek kel, meg tud juk raj zol ni, mi ként
né zett ki ma ga az épü let cso port.
Hogy mit akar ezek kel a je len kor, il -
let ve a jö vő? Mi u tán meg ta lál tuk a le -
le te ket, igyek szünk a leg jobb út ra te -
rel ni a ké sőb bi tö rek vé se ket…

– Ta lál tak-e eset leg vi dám dol go -
kat egy-egy ilyen hely szí nen?

– Az előbb em lí tett bu gac-fel ső -
mo nos to ri ása tá son egy ér de kes
már vány lap ra let tünk fi gyel me sek. A
14. szá za di temp lom já ró lap ba va la -
ki egy sti li zált szar vast kar colt, más -
va la ki pe dig egy em be ri for mát.

– Mi le he tett ezek hátterében? Va -
la mi ri tu á lis kü lön le ges ség?

– Á, nem. Sok kal in kább az, hogy
a gye re kek un ták a mi sét…

g Ifj. Ká posz ta La jos

Ár pád-ko ri temp lo ma ink nyo má ban
Be szél ge tés Ros ta Sza bolcs ré gésszel

Lo pott idő – e té macím je gyé ben gyűl tek össze ja nu ár el ső hét vé gé jén a Bu dai Egy ház me gye fi a tal jai a pi lis csa bai
Bé thel misszi ós köz pont ban. A bu da hegy vi dé ki, bu da ör si, óbu dai és szent end rei fi a ta lok – lel ké sze ik ve ze té sé vel
– film né zés sel, áhí ta tok kal, elő adás sal és sok-sok be szél ge tés sel ér té kel het ték át az idő mú lá sát, bon col gat hat ták
ezt a mind annyiu(n)kat érin tő és fog lal koz ta tó té mát.

g Sza lay And rea

Nem lop ták a na pot

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Ja nu ár 15-én, a víz ke reszt ün ne pe utá ni má so dik va sár na pon 10.04-től
is ten tisz te le tet hall ha tunk a Kos suth rá dió hul lám hosszán Zug ló ból. Igét
hir det Ta másy Ta más né lel kész.

Ma Ma gyar or szá gon Er dély vá rai
kö zül a dél-er dé lyi Hu nya di-vár kas -
tély a leg is mer tebb. En nek egyet len
oka van: az ez red éves ki ál lí tás ra Al -
pár Ig nác meg épí tet te fá ból, majd kő -
ből fő épí té sze ti ele me i nek má so la -
tát a Vá ros li get ben (lásd a 2009/24.
szá munk ban meg je lent írást). Így
Vaj da hu nyad vá ra fő hom lok za tának
képe, illetve a vár el ne ve zé se min den
az óta élt ge ne rá ció tu da tá ba mé -
lyen be vé ső dött.

A tör té ne lem és a vá rak sze rel me -
se ként rég óta ké szül tem a sze mé lyes
ta lál ko zás ra. Va ló ban olyan a meg je -
le né se, ami lyen nek a Li get ben áb rá -
zol ták? A ki ful ladt ne héz ipar mi att
kör nyé ke tény leg le pusz tult? Va ló di
mé re tei ki seb bek vagy na gyob bak a
má so lat énál? Ugyan is a ko ráb ban
már ott járt ba rá taim kö zött nem volt
egyet ér tés: volt, aki egy sze rű en mi -
ni a tűr nek ti tu lál ta, más mo nu men -
ta li tá sát emel te ki.

A sze mé lyes ta lál ko zás vé gül min -
den re vá laszt és élet re szó ló él ményt
adott. A vár lát vá nya le nyű gö ző volt,
és hát tér be szo rí tott min den ko ráb -
bi le ki csiny lő vé le ményt. Meg ér tet -
tem, hogy Li ge ti An tal 1872-ben fes -
tett, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban
őr zött hí res ké pe, a Má tyás ki rály ha -
za té ré se a va dá szat ról ko ránt sem
mű vé szi túl zás. Az olaj fest mény az
ősi fész ké be va dá szat ról ha za té rő
ural ko dót és gaz dag zsák má nyát
hur co ló kí sé re tét mu tat ja – a hát tér -
ben egy óri á si vár kas téllyal.

A vár mag ját fel té te lez he tő en még
a nán dor fe hér vá ri hős, Hu nya di Já -

nos ap ja, Vajk épít tet te a 15. szá zad
leg ele jén. A Hu nya di csa lád hír ne vét
ki ví vó kor mány zó ide jén ké ső gó ti -
kus stí lus ban bő ví tet ték, és az ad di -
gi ha dá sza ti cé lok mel lett ek kor vált
iga zi ne me si szék hellyé. Fia, Má -
tyás ki rály még ab ban a szá zad ban,

Beth len Gá bor er dé lyi fe je de lem az
1600-as évek ele jén szá mos re ne -
szánsz elem mel tol dot ta meg és dí -
szí tet te. Utol só, zö mé ben ba rokk
stí lu sú ki egé szí té se az 1700-as évek -
ből szár ma zik.

A Hu nya di-vár kas tély je len le gi
for má ját 19–20. szá za di hely re ál lí tá -
sa kor, töb bek kö zött Ste indl Im re
mun ká ja nyo mán nyer te el. 

Ma egy szé pen fel újí tott, lá to ga tó -
ba rát vár mú ze um ban sé tál hat az ar -
ra já ró tu ris ta. Kör nye ze te ugyan ma -
gán vi se li a még ma gyar idő ben ki -
épült, majd a ro mán szo ci a liz mus
vé gé vel össze om lott ko há szat nyoma -
it, de ez a várt nál ke vés bé za var ja az
épí té sze ti összha tás ér vé nye sü lé sét.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁR AK

Vaj da hu nyad vá ra
Dél-Er dély ben
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Nem rég azt kér dez te tő lem va la ki,
hogy mi az a te rem tés vé de lem, és mi -
ért kell egy evan gé li kus he ti lap nak
ez zel a té má val fog lal koz nia. Hi szen
van nak ilyen té má jú új sá gok és por -
tá lok, ahol fel ké szült kör nye zet vé del -
mi szak em be rek és új ság írók dol goz -
nak, mi ért „ve szünk olyan ka bá tot
ma gunk ra, amely nem a mi énk”.

Azt gon do lom, hogy ez a ka bát
igen is a mi énk is, aho gyan min den
em be ré, aki ezen a Föl dön él. Mert
mind annyi an fe le lő sek va gyunk szű -
kebb és tá gabb la kó- és élet te rün kért.
És jó hír az, hogy ezt a fe le lős sé get
egy re töb ben ér zik is, és egy re töb -
ben tesz nek is azért, hogy meg őriz -
zék a ter mé sze ti ér té ke ket, és meg -

véd jék azt, amit Is ten a te rem tés ben
ránk bí zott. 

Ez a fe le lős ség vál la lás in dí tot ta el
né hány év vel ez előtt az Evan gé li kus
Élet Üze net az Ara rát ról cí mű ro va -
tát is. Mert úgy érez ték a lap gaz dái,
hogy eb ben a fon tos té má ban ne -
künk, evan gé li kus ke resz té nyek nek
is meg kell szó lal nunk, és el kell
mon da nunk, hogy mit gon do lunk a
ter mé szet- és kör nye zet vé de lem ről,
tá gabb ér te lem ben a te rem tés vé de -
lem ről, és per sze azt is, hogy mit te -
szünk en nek je gyé ben akár sze mély
sze rint a sa ját éle tünk ben és ház tar -
tá sunk ban.

Ro vat gaz da elő de im ne vé ben is
mond ha tom, hogy nem min dig há -

lás fel adat cik ket ír ni vagy kér ni a ro -
vat szá má ra. Akik ott hon van nak a
té má ban, és van né mi írói vé ná juk is,
sok szor annyi ra el fog lal tak, hogy
re mény te len meg kér ni őket egy-egy
cikk meg írá sá ra. Ami kor el ta lál juk az
ol va sók ér dek lő dé sét, ak kor po zi tí -
vak a vissza jel zé sek, de több ször
kap tam már in du la tos bí rá la to kat is,
hogy mi ért min dig a ma da rak ról
be szé lünk. A ta valy ilyen kor el in dí -
tott kvíz já ték nak nagy si ke re volt,
min den al ka lom mal sok meg fej tés
ér ke zett. De il lú zió len ne azt gon dol -
ni, hogy min dig min den ki nek a tet -
szé sét el nyer het jük.

El sőd le ges fel ada ta en nek a ro vat -
nak az el ső pil la nat tól fog va a szem -

lé let for má lás. An nak tu da to sí tá sa
mi nél több em ber ben, hogy min den -
ki nek ten nie kell a te rem tett vi lá gért. 

Pél dá ul gaz dál kod junk fe le lő seb -
ben az egy re in kább fo gyó nyers anya -
gok kal! Ha el zár juk vagy meg ja vít tat -
juk a csö pö gő csa pot, már is so kat tet -
tünk. Ha pe dig nem vá sá rol juk meg
a mű anyag pa lac ko kat, iga zán fe le lős
dön tést hoz tunk! De ha nem tu -
dunk le mon da ni a pa lac ko zott víz ről,
leg alább a sze lek tív hul la dék gyűj -
tő be dob juk a ki ürült pa lac kot! 

Etes sük és itas suk a ma da ra kat, és
ta nít suk meg a gye re ke ink nek és az
uno ká ink nak, hogy vi gyáz za nak rá -
juk, sze res sék őket! Mi lyen nagy sze -
rű él mény akár az ab lak ból is les ni a

há lás se reg le tet, amint az ele de lért to -
lak sza nak! Mi lyen jó meg lát ni a ter -
mé szet ér té ke it, és mi lyen el szo mo -
rí tó azt lát ni, hogy van nak, akik el -
pusz tít ják őket.

Az új esz ten dő be kö szön te kor
so kan tesz nek új évi fo ga dal mat.
Sze ret ném azt gon dol ni, hogy egy -

re töb ben van nak, akik ilyen kor is
gon dol nak a ter mé szet vé de lem re,
a te rem tés vé de lem re, ez zel kap cso -
la tos is tesz nek fo ga dal ma kat, és
egész év ben be is tart ják, amit meg -
fo gad tak. Egy re töb ben pró bál nak
kör nye zet tu da tos élet for mát ki ala kí -
ta ni – az ez irány ba tett leg ki sebb lé -
pés is óri á si do log! 

A ro vat szá má ra azt kí vá nom az új
esz ten dő re, hogy mi nél töb ben ra -
gad ja nak tol lat, és osszák meg az
Evan gé li kus Élet ol va só i val a te rem -
tés vé de lem mel kap cso la tos gon do -
la ta i kat, és per sze szá mol ja nak be a
te rem tés vé de lem ér de ké ben meg -
tett lé pé se ik ről is! 

g Sán ta Ani kó

Bol dog és kör nye zet tu da tos új évet!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Ál lás hir de tés
A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont a 2012/2013-as tan -
év től fi zi ka–(ké mia vagy ma te ma ti ka vagy bár mely) sza kos kö zép is ko -
lai ta nárt ke res. Ér dek lőd ni le het sze mé lye sen: 9025 Győr, Pé ter fy Sán -
dor u. 2. vagy te le fo non: 06/96/510-172, il let ve a 06/20/824-6280 mo -
bil szá mon.

H I R D E T É S

A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont sze re tet tel vár ja
az evan gé li kus val lá sú gye re ke ket óvo dá já ba, az ál ta lá nos is ko la 1. osz -
tá lyá ba, va la mint a négy és nyolc év fo lya mos gim ná zi u mi kép zé sek re.
To váb bi in for má ci ók a www.pe ter fy.hu hon la pun kon ol vas ha tók. Ér dek -
lőd ni le het sze mé lye sen: 9025 Győr, Pé ter fy Sán dor u. 2. vagy te le fo non:
06/96/510-172, il let ve a 06/20/824-6280 mo bil szá mon.

H I R D E T É S

Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egyetem re a 2012/2013-as tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men lel ké szek, ka te ké ták/lel ké szi
mun ka tár sak, kán to rok, teo ló gu sok és hit tan ta ná rok kép zé se fo lyik. 

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 

1. Teo ló gus-lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés (MA)
Kép zé si idő: 12 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik. 

2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

3. Kán tor alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év • Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150 • A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar kö zös kép zé se ke re té ben fo lyik.

5. Teo ló gus mes ter szak (MA)
Szak irá nyok: bib li kum, szo ci ál eti ka • Kép zé si idő: 4 fél év • Meg szer zen -
dő kre di tek szá ma: 120 • A kép zés Bu da pes ten, le ve le ző ta go za ton fo -
lyik.

To váb bi in for má ci ók az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hon lap ján
(http://te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.

A mel lék le tek kel el lá tott, ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint
a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak feb ru -
ár 15-éig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá -
ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 469-1051, fax: 363-
7454, mo bil: 06/20/824-9263).

H I R D E T É S

Ka rá csony öröm hí rét hir de ti meg a
Ke resz tyén Igaz ság de cem ber kö ze -
pén meg je lent szá má nak ele jén Tu -
bán Jó zsef. Ige hir de té sé ben Krisz tus -
ra mu tat, aki fel vet te em be ri for mán -
kat, hogy meg sza ba dít son bűn től és
ha lál tól.

Vég he lyi An tal so ro za tá nak újabb
da rab já ban is mét iz gal mas té mát
gon dol vé gig: az ol va só val a tör vé nyé -
ben és evan gé li u má ban is el rej tőz kö -
dő Is tent lát tat ja meg, aki nek min den
cse le ke de te az em ber sza ba dí tá sá ért
tör té nik.

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren -
cia tavaly szep tem be ri ta nács ko zá sán
hang zott el az a két elő adás, me lyet
most írá sos for má ban az ol va sók is
meg is mer het nek. Csep re gi Zol tán
Négy nyel vű re for má ció a Kár pát-
me den cé ben cí mű elő adá sá ban az
anya nyelv és a fe le ke zet hez tar to zás
össze tar tó ere jé nek vál to zá sa it mu -
tat ja be, ér de kes össze füg gé sek re
irá nyít va a fi gyel met, új is me re te ket
nyújt va egy ház tör té ne tünk höz. Dem -
mel Jó zsef a szlo vák–ma gyar po li ti -
kai konflik tu sok tör té nel mi gyö ke re -
i ről be szél, s ke re si a konflik tu sok
meg ol dá sá nak le he tő sé ge it.

Id. Zász ka licz ky Pál ta nul má nyá -
ban Re mé nyik Sán dor éle tét, köl té -
sze tét, hi té nek fej lő dé sét kö vet he ti
vé gig az ol va só. A ta nul mány a köl -
tő ha lá lá nak het ve ne dik év for du ló já -
ra em lé kez ve író dott.

A Há ló ba ke rít ve cí mű könyv ap -
ro pó ján, a köny vet be mu tat va, Jan -
ko vits Bé la gon dol ko dik el az egy há -
zunk ban fo lyó tény fel tá rás, tisz tá zó -
dás szük sé ges sé gé ről, bi zony ta lan sá -
ga i ról, a mun ka fo gad ta tá sá ról, lég -
kö ré ről. A könyv is mer te tés hez kap -

cso lód va – Íze lí tő cím mel – idé ze tek
ol vas ha tók a kö tet ből.

A fo lyó irat friss szá ma ezenkívül
ki egé szí tést közöl a ko ráb bi szám ban
meg je lent, Or dass La jos és Nagy bör -
zsöny cí mű ta nul mány hoz, va la mint
egy hi ba iga zí tást is: a Ha csak cí mű
könyv Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök írá sa i nak gyűj te mé nye.

A Ke resz tyén Igaz ság leg utób bi
szá má nak tar tal má ból

Most, hogy kö zel gő es kü vőm re ké szü -
lök, min den hol csak azt hal lom vagy
ol va som, hogy a meg fe le lő fri zu ra,
ru ha, smink ki vá lasz tá sa a leg fon to -
sabb, hi szen egy meny asszony dol ga
az, hogy az es kü vő je nap ján le gyen
a leg szebb… Aho gyan va sár nap áll -
tam az ol tár tér ben, és egy „if jú párt”
fény ké pez tem, eszem be ju tot tak ezek
a fi gyel mez te té sek. Néz tem Ágit, a
meny asszonyt, su gár zott ró la a bol -
dog ság, su gár zott ró la az is te ni bé -
ke. Nem volt fe hér tüll szok nyá ja,
nem volt me rev konty a fe jén, még -
is ő volt a leg szebb nő az egész temp -
lom ban.

Is ten szí ne előtt áll va erő sen fog -
ták egy más ke zét a vő le génnyel,
Sán dor ral, és vissza gon dol tak ar ra
az éle tük re, amely ből ki emel te őket
az Is ten… 

In té zet ben ne vel ked tek mind a
ket ten, ott hon nem vol tak meg fe le lő
kö rül mé nyek, sok szor meg ver ték őket.
Sa nyi el mond ta, hogy nem volt mit
en ni, ezért en ni va lót lop tak ma guk -
nak. És azt vet ték fel ru ha ként, amit
ép pen ta lál tak. Há rom évig él tek így

élet társ ként, majd „pa pí ron” össze há -
za sod tak. Hit re ju tá suk előtt – őszin -
tén el mond ták – már a vá lás szé lén
áll tak. De az Úr ban egy mást is meg -
ta lál ták új ra. 

Ar ra a kér dé sem re, hogy mi ben
vál to zott az óta a kap cso la tuk, azt
a vá laszt kap tam, hogy meg szűn tek
az egy más kö zöt ti prob lé mák. Van -
nak össze tű zé sek gye rek ne ve lé si kér -
dé sek ben, de az egy más kö zöt ti vi -
ták nak már vé ge. „Már nem veszem
fel a kesz tyűt má sok kal szem ben,
mint ré gen. És most azt lát tuk jó -
nak, hogy Is ten előtt is meg es küd -
jünk, hi szen az ál dá sa nél kül mit
érünk? Csak őben ne bíz ha tunk,
sen ki más ban!”

Ez tör té nik, ha Is ten be le nyúl az
éle tünk be. Ez tör tént Gö rög szál lá son
ez zel a ma rok nyi ci gány kö zös ség gel,
amely nek tag jai kö zül egy re töb ben a
ki lá tás ta lan élet hely zet ből Is ten te -
nye ré n ta lál ják ma gu kat. Be lett vés -
ve ne vük az Is ten mar ká ba. Be le nyúlt
az éle tük be, és meg szó lít va őket, meg -
újult éle tet ad va mun kál ko dik kö zöt -
tük. Nem lett több pén zük, nem kap -

tak új há zat, sok kal töb bet kap tak –
örök éle tet. 

És most a har ma dik ci gány es kü -
vőn va gyunk túl. Sok év élet tár si
kap cso lat vagy a pol gá ri há zas ság -
kö tést iga zo ló pa pír után ezek a pá -
rok úgy érez ték, nincs ér tel me foly tat -
ni Is ten ál dá sa nél kül. Sa nyi, a büsz -
ke vő le gény szá má ra ezen a va sár na -
pi es kü vőn va ló ság gá vál ha tott az ál -
dás, mi sze rint Is ten ke gyel me lesz
ezer ízig azok kal, akik őt sze re tik.
Kö rül vet ték őket gyer me ke ik, a gyü -
le ke zet, a ro ko nok, ci gány test vé rek,
együtt oszt hat tuk meg az örö möt,
együtt éne kel tük: „Sok szor úgy ér zem,
össze ros ka dok…” De „van egy út,
amit Is ten ké szí tett” – ez az ő szá -
muk ra nem csak egy ked ves ének,
ha nem a va ló ság. 

Ál dott al ka lom volt, na gyon szép
es kü vői al ka lom. És azt is meg ér tet -
tem, hogy nem a fe hér ru há tól szép
egy meny asszony, nem is a de ko rá ci -
ó tól lesz egy es kü vő em lé ke ze tes, ha -
nem az Is ten je len lé té től, az ő ál dá -
sá tól, hi szen mit érünk mi e nél kül?

g Györ fi Ju dit

Ci gány so rok
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VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ma gyar egy há zak
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Zug ló ból. Igét hir det:
Ta másy Ta más né lel kész
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.30 / m2)
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Er dé lyi temp lo mok
12.45 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.30 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Pen de rec ki: Len gyel
rek vi em

HÉTFŐ

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
13.04 / Kos suth rá dió
Nyelv em lé ke ink
A Ha lot ti be széd
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Cé sar Franck
20.05 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Utas és hold vi lág
21.30 / Du na Tv
Fe ke te bá rány (ame ri kai–ír
já ték film, 2008) (91')
21.55 / m1
Ví zi lab da-Eu ró pa-baj nok ság
2012
Ma gyar or szág–Olasz or szág
fér fi ví zi lab da-mér kő zés

KEDD

14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A re ne szánsz em ber és al ko tó
14.45 / Du na Tv
Ha tár ta la nul ma gyar
(mű vé sze ti, tu do má nyos ma -
ga zin)
21.00 / m1
Jack és Jill (ame ri kai–ka na -
dai ro man ti kus film, 2008) (84')
21.25 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Liszt: Fan tá zia és fú -
ga az Ad nos, ad sa lu ta rem
un dam ko rál dal la má ra
21.30 / Du na Tv
A tá bor nok
(len gyel já ték film, 2009) (85')
24.00 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.15 / Du na World
Re for má tus ma ga zin
16.10 / Du na Tv
Ab lak a ter mé szet re
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
Vi rá gok ver sen gé se
16.35 / Du na World
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
20.05 / m1
Fér fi ké zi lab da-Eu ró pa-baj -
nok ság 2012
Ma gyar or szág–Spa nyol or -
szág
21.30 / Du na Tv
A csen des ame ri kai
(ame ri kai–auszt rál–né met
já ték film, 2002) (96')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a sár szent lő -
rin ci evan gé li kus temp lom ból
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Cé sar
Franck
A „fran cia Bach” és Vic tor
Hu go
15.40 / Du na Tv
Köz le ke dés biz ton ság ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
16.20 / m2
Min den tu dás egye te me 2.0
21.30 / Du na Tv
Az emig ráns – Min den más -
képp van (ma gyar já ték film,
2007) (107')
21.30 / Du na World
Shakes peare: Mach beth
(té vé já ték Shakes peare drá -
má já ból)

PÉNTEK

9.30 / Du na World
Ba la to ni uta zás
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
13.50 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
14.30 / RTL Klub
Sé ta a múlt ba
(ame ri kai film, 2002) (94')
21.30 / Du na Tv
Az or szág úti jár őr
(ame ri kai–me xi kói já ték film,
1992) (100')
23.15 / Du na World
A nap ven dé ge
Rom sics Ig nác
0.10 / Du na Tv
Nincs asz ta lom, sem szé -
kem…
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
0.30 / m1
Em be rek-kon cert 2011

SZOMBAT

6.00 / Du na Tv
Ezer év szent jei
7.15 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum (olasz
soro zat) Noé fi ai
10.00 / Kos suth rá dió
Szom bat dél előtt
10.45 / Du na Tv
A hű ség – Ad vent And rás -
falvy Ber ta lan nál
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
17.00 / Bar tók rá dió
Rá dió hang ver se nyek
Ko rá lok
20.50 / m2
A calab ri ai fiú
(olasz film drá ma, 1987)
21.00 / Du na Tv
Tánc kar
(ame ri kai já ték film, 1985)
21.30 / Du na World
Sze le bur di va ká ció
(ma gyar já ték film, 1987) (70')

VASÁRNAP

10.00 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Kis pest ről
10.30 / m1
A Bib lia a ma gyar kép ző -
művé szet ben
10.40 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
14.30 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Li ge ti György: Re qui em
20.04 / Kos suth rá dió
Him nusz
A Rá dió szín ház do ku men -
tum mű he lyé nek mű so ra
20.05 / Du na Tv
Esz ter ha gya té ka
(ma gyar já ték film, 2008) (87')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Dit ter sdorf: Esz ter
(ora tó ri um)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 15-étől január 22-éig

Va sár nap (ja nu ár 15.)
Mit hasz nál az em ber nek, ha az egész vi lá got meg nye ri, lel ké ben pe dig kárt
vall? Mk 8,36 (Ézs 5,8; Jn 2,1–11; Róm 12,/4–8/9–16; Zsolt 89,20–53) Anya -
gi as ság, a pénz sze re te te, a gyűj tö ge tés, fel hal mo zás kény sze re, a bir tok lás má -
mo ra – a má sik ol da lon pe dig ki üre se dés, ér tel met len né vá ló élet, és a vé gén
sem mi sem ma rad… Csak az, amit lel künk ből, szí vünk ből, sze re te tünk ből itt
ha gyunk. Ab ból fog nak él ni, ar ra fog nak em lé kez ni, az fog min ket je len te ni
ne kik, nem a tár gyak. Is ten szí ne előtt mi nek van je len tő sé ge? A le fe lé te kin -
tő em ber és a spi ri tu á lis szem lé le tű, „ég fe lé” te kin tő em ber kö zöt ti kü lönb -
ség meg fo gal ma zá sát szá munk ra Jé zus ta ní tá sa, pél dá za tai, fi gyel mez te té sei
te szik ki ke rül he tet len né. „Ne gyűjt se tek ma ga tok nak kin cset a föl dön, ahol moly
rág ja és rozs da mar ja… Mert ahol a ti kin cse tek van, ott lesz a ti szí ve tek is.”
Hall juk meg ide jé ben a fi gyel mez te tést!

Hét fő (ja nu ár 16.)
Vi gyáz za tok, hogy szí ve tek el ne csá bít son ben ne te ket, el ne ha jol ja tok, ne szol -
gál ja tok más is te ne ket, és ne bo rul ja tok le azok előtt. 5Móz 11,16 (1Kor 8,6;
5Móz 4,5–13; 1Kor 3,1–8) Ne le gyen más is te ned raj tam kí vül! Bi zony, a fel -
vi lá go sult, mo dern em ber is is mer és imád más is te ne ket! Még ha nem tud -
ja is, hogy aki vagy ami a szí vét be töl ti, an nak lett rab ja, hi szen szol gál ja, és
függ tő le. Iz ra el né pe és a mai em ber szá má ra ugyan az az ige hir det te tik: a
te rem tő – s szá munk ra a meg vál tó és meg szen te lő – Is te nen kí vül ne lak -
jon más szí vünk ben. Őt imád juk és szol gál juk, és egye dül tő le ka punk meg
min dent, ami éle tün ket tel jes sé, egésszé, ér tel mes sé te szi.

Kedd (ja nu ár 17.)
Ti ed, Uram, az or szág, ma gasz tos vagy te, min de nek fe je! 1Krón 29,11b (Ef 4,15;
Mk 2,23–28; 1Kor 3,9–17) Jé zus ezt mond ja Pi lá tus nak: „Az én or szá gom nem
e vi lág ból va ló.” És: „Nem vol na fö löt tem ha tal mad, ha on nan fe lül ről nem
kap tad vol na.” Min den ha ta lom Is ten től va ló. Egye sek föl di ha ta lom mal van -
nak fel ru ház va, hogy az is te ni igaz sá got és ér té ke ket va ló sít sák meg a föl dön.
Van, aki hű eh hez, más vissza él ve le. A ha ta lom, az íté let, a szá mon ké rés azon -
ban min dig Is te né. Aki ma gá nak akar ja a ha tal mat, a di cső sé get, az imá da -
tot, s nem Is ten nek szol gál, fe lel ni fog tet té ért. Mind annyi an őe lé ál lunk egy -
szer. Ad juk át ne ki ma gun kat, éle tün ket, le gyünk egé szen az övéi, éle tünk
rá mu tas son, akié min den di cső ség!

Szer da (ja nu ár 18.)
Fel ki ál tott a be teg gyer mek ap ja, és így szólt: „Hi szek, se gíts a hi tet len sé ge men!”
Mk 9,24 (Ézs 33,22; Lk 16,14–17/18/; 1Kor 3,18–23) A hit pa ra do xo na… Ért -
jük, mek ko ra erő, bá tor ság van eb ben a mon dat ban? Va la ki ki mond ta, s mi
is meg te het jük! Az iga zi Krisz tus-hit ha tal mas erő ket moz gó sít, és éle tünk
min den te rü le tét át jár ja. Az erő Krisz tu sé, ne künk nem kell mást ten nünk,
mint le bo rul ni elé. Azt ad ni, azt vál lal ni, akik va gyunk. Hi tet len, de hit re vá -
gyó lel kün ket a ke zé be ten ni. El fo gad ni a mun ká ját ben nünk. Ami kor el esünk,
kér ni, hogy se gít sen fel. És há lát ad ni, hogy nem kell előt te más nak mu tat -
koz nunk. Úgy sze ret és fo gad el, amint va gyunk – be te gen, sé rül ten, bű ne -
ink kel, hin ni vá gyó hi tet len sé günk kel is. Raj tunk is tud Jé zus se gí te ni.

Csü tör tök (ja nu ár 19.)
Ad ja tok há lát az Úr nak, mert jó, mert örök ké tart sze re te te! Zsolt 106,1b (Kol
3,17; Ap Csel 15,22–31; 1Kor 4,1–13) Mennyi re fon tos a há la adás az éle tünk ben?
Szok tunk pél dá ul kö szö ne tet mon da ni sze re t te ink nek, kol lé gá ink nak, ba rá -
ta ink nak, vagy csak ak kor jut nak eszünk be, ha kér ni aka runk tő lük va la mit?
Ha ké pe sek va gyunk fel is mer ni, mi min de nért ad ha tunk há lát Is ten nek, ak -
kor nem fog el tel ni egy na punk sem há la adás nél kül. Amint hi tünk ben nö vek -
szünk, fel is mer jük majd, hogy ő még a rossz ból is jót hoz ki, a fáj da lom, a vesz -
te ség, a szen ve dés is ja vun kat szol gál ja. Még azért is há lá val tar to zunk Is ten -
nek. Hit be li nö ve ke dést, lel ki bé két, örö möt hoz a há la adás ké pes sé ge.

Pén tek (ja nu ár 20.)
Krisz tus mond ja: „Ha az em be rek nek meg bo csát já tok vét ke i ket, nek tek is meg -
bo csát mennyei Atyá tok.” Mt 6,14 (1Móz 13,8; Jn 7,1–13; 1Kor 4,14–21) Olyan
lel ki fo lya mat a meg bo csá tás, amely re nem csak an nak van szük sé ge, aki el -
kö ve tett egy bűnt, ha nem an nak is, aki el szen ved te. Ezt sok szor sem be lát -
ni, sem meg va ló sí ta ni nem könnyű. Még is azt mond ja a jé zu si ta ní tás: ne mér -
le gel jünk, ha nem bo csás sunk meg. Hi szen ne künk mennyi vel töb bet bo csát
meg az Is ten! A ha rag te her, rab ság, a gyű lö let és az in du lat ár tal mas, Jé zus
meg akar sza ba dí ta ni ezek től ben nün ket. Bo csá na tot ad ni és kap ni egy aránt
a gyó gyu lás út ja, és ő erőt ad, hogy rá lép jünk erre az útra! Is ten te szi ér tünk
a leg na gyob bat, ami kor Krisz tu sért min den bű nün ket meg bo csát ja!

Szom bat (ja nu ár 21.)
Uram, te már el kezd ted meg mu tat ni szol gád nak nagy sá go dat és erős ke ze -
det. 5Móz 3,24a (1Pt 1,13; 5Móz 33,1–4/7.12–16/; 1Kor 5,1–13) Nem csak nagy
erő vel és ha ta lom mal jön az Is ten, ha nem né ha úgy, mint ahogy Il lés hez ér -
ke zett: „A tűz után halk és sze líd hang hal lat szott.” Is ten ott is min dig je len
van, ahol mi va gyunk, és úgy kö ze le dik hoz zánk, ahogy ar ra üd vös sé günk
ér de ké ben jó nak lát ja. Ha össze va gyunk tör ve, meg si mo gat és meg vi gasz -
tal; ha in ga do zunk, erős kéz zel meg tart; ha nem lát juk ma gunk előtt az utat,
ő ve zet; de szi go rú is tud len ni, és fe nyí te ni is tud, ha ar ra van szük sé günk.

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelem
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HÍREK, HIRDETÉSEK A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let Püs pö ki Hi va ta la ér te sí ti a
hat éves kép zés ben ré sze sült, 2010
au gusz tu sa előtt or di nált be osz -
tott lel ké sze ket, hogy má jus 30-án,
szer dán pa ró ku si al kal mas sá gi
vizs gá lat ra ke rül sor. Je lent kez ni
írás ban le het a püs pö ki hi va tal ban
ja nu ár 31-ig. Az írás be li fel ada to -
kat és a szó be li té te le ket a je lent -
ke zők nek pos tai úton jut tat juk el.

Meg hí vó
Ke len föl di gyü le ke ze tünk egy ko ri lel ké sze, Ken deh György (1912–2000)
szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból ja nu ár 22-én, va sár nap meg -
em lé ke zést tar tunk temp lo munk ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.). A
fél 11-kor kez dő dő is ten tisz te le ten a Ken deh csa lád lel kész tag jai szol -
gál nak. Az is ten tisz te le tet kö ve tő en meg em lé ke zés re és új gyü le ke ze ti ki -
ad vá nyunk, Thur nay Bé la (szerk.) Nem na gyobb a szol ga az ő urá nál –
Ken deh György lel kész éle te és szol gá la ta cí mű köny vé nek be mu ta tó já -
ra ke rül sor. A meg em lé ke zést sze rény aga pé val zár juk.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Csák vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség Har mo nia Flo ria na kó ru sa és a
Vá ros ma jo ri Jé zus Szí ve Plé bá nia Bár dos La jos kó ru sa ja nu ár 14-én 19
óra kor kö zös kon cer tet ad az öku me né je gyé ben. Hely szín: Vá ros ma jo -
ri Jé zus Szí ve-temp lom (1122 Bu da pest, Csa ba u. 5.). Mű so ron: Ecc ard,
Bri e gel, Bux te hu de, Es ter há zy, Sa int-Saëns, Rach ma ni nov mű vei. Ve zé -
nyel: Sze bik Il di kó és Fe ke te And rea.
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