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KRÓNIK A
AzEvangélikusÉletkéthetentemegjelenőhírlevele
„Jézus nem új lakhatási programot vagy
otthonteremtési támogatást hirdetett
meg tanítványainak, amikor János evangéliuma szerint (14,20) így szólt: »Tiénbennem,énpedigtibennetek«” – kezdte az ige alapján áhítatát Gáncs Péter
evangélikus elnök-püspök január 7-én,
az országos iroda munkatársai számára a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában rendezett évkezdő alkalmon. A püspök a
dombóvári evangélikus templom oltárképe alapján készített fotómontázsra
utalva fejtette ki, mit jelent Jézus közelében lenni vagy tőle távolságot tartva
szemlélni őt. Jézus a képen a megosztott
kenyérre néz: önmagát megtörte és értünk adta. A benyúló tanítványi kéz pe-

dig kér, elfogad, hálát ad és könyörög,
ahogyan mi is tesszük azt Jézus felé, 2016ban is – zárta gondolatait a püspök.
KrámerGyörgy országos irodaigazgató örömmel tekintett végig a gyülekezeten, látva a csoportokba verődött
kollégákat, majd átadta a szót Prőhle
Gergely országos felügyelőnek, aki
köszönetet mondott a különböző osztályok munkájáért, azért az evangélikus arculatért, amelyet a különböző
szempontok összhangba hozásakor
kifelé, a társadalom felé mutattak.
Reményét fejezte ki, hogy 2016 végén
a következő évkezdő összejövetelt
már az Üllői út 24. alatti megújult épületben fogják tartani.
g HorvátH-Bolla ZsuZsanna

Megvál asztottákasoproniegyházMegyeújesperesét.
MesterházyBalázs, a Harkai Evangélikus Egyházközség lelkésze lett a Soproni Evangélikus Egyházmegye új esperese. Az esperesválasztáskor a tizenegy szavazati jogú gyülekezet egyhangúlag támogatta az új egyházi vezetőt, aki egyedül indult a tisztségért. Mint ismeretes, Mesterházy Balázs Harkára kerülése előtt
a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola iskolalelkésze
volt. Tagja a hittanstratégiai munkacsoportnak, valamint „atyja” a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozóknak. Az egyházmegye jelenlegi felügyelője GosztolaSzabolcs, az egyházmegye korábbi esperese GabnaiSándor volt.
g HorvátH-Bolla ZsuZsanna

Harminchét év
egy gyülekezetben
Több mint három és fél évtizedes
szolgálat után az év végével nyugdíjba
vonult SzabóPál kölesdi evangélikus
lelkész. A gyülekezet, az egyházmegye,
az egyházkerület, valamint a község vezetői december 27-én, az elmúlt esztendő utolsó vasárnapján tartott hálaadó
istentisztelet keretében köszönték meg
a lelkipásztornak és családjának hűséges szolgálatukat.
g PortscHy sZaBolcs felvétele

MindennaposiMaarádióban.Január 4-től kezdődően minden hétköznap a Kossuth rádióban, a 180perc elején, a Krónika után hallható egy igéhez kötődő kétperces imádság, amely a nap kezdetéhez kapcsolódik. Ugyanez
szombaton a Szombatreggelben és vasárnap a Vasárnapiújságban hangzik el.
Egymást követik az evangélikus, katolikus, református püspökök és a zsidó rabbik. A püspökök részéről imádság, a rabbik részéről tanítás hangzik el. A sorozat január 4-én GáncsPéter elnök-püspök igéhez kötődő imájával kezdődött.
g Forrás: Mtva

Pál apostol igéi így hangzanak: „Ama
nemesharcotmegharcoltam,futásomat
elvégeztem,ahitetmegtartottam,végezetreeltétetettnekemazigazságkoronája, amelyet megad nekem az Úr.”
(2Tim 4,7–8a)
Három kép rajzolódik ki szemem
előtt Völgyes Pál testvérünkre emlékezve, amikor az utolsó „Isten hozzád!”ot kimondjuk, és megköszönjük életét
és szolgálatát a Teremtőnek.
Az első: a putnoki templom és parókia, ahol önálló lelkészként kezdte
szolgálatát. Kicsi – éppen önállósult –
gyülekezet hatalmas szórványterülettel, közel félszáz falu tartozott hozzá.
Odaadással és hűséggel végezte a rábízottak gondozását, a ﬁatalok oktatását és az idősek vigasztalását. Örült
megszületett gyermekeinek, s szerény
körülmények között is megelégedett
szolgaként végezte a rábízottak lelki
pásztorolását, kerékpáron, gyalog,
gépkocsi nélkül. Otthonukban békes-

Elment „a fény festője” Oratio

Talán kevesen tudják, hogy az 1930-ban
Szegeden született ZsigmondVilmosta
szegedi evangélikus templomban keresztelték meg, a szegedi evangélikus
elemi iskolába (jelenleg Luther-ház,
Osztrovszky utca), majd a szegedi piarista gimnáziumba járt. Osztálytársai
között volt néhai CsillikBertalan anatómiaprofesszor és KovácsGábor szívsebészprofesszor, valamint GyulayEndre korábbi megyés püspök is, akikkel jó
barátságot kötött.
Miután futballedző és kapus apja elvált édesanyjától, a cseh származású
Illichman Bozenától, apai nagynénje,
Zsigmond Ilona nevelte őt Szegeden.
Apja szerette volna, ha ﬁa hegedűművész lesz, ő azonban gyakorlás helyett
inkább a grundon focizott. Egy alkalommal betegsége hetekre ágyba kényszerítette, ekkor került kezébe egy fotózásról szóló szakkönyv, amely „beszippantotta”, s ebből sajátította el a fotográﬁa alapjait. Édesapjától kapott ajándékba egy Kodak kamerát, ezzel készíthette el élete első felvételeit. Egy életre
elköteleződött, a fény szerelmese lett.
Az érettségit követően hiába jelentkezett a műszaki egyetemre, osztályidegenként (édesapjának ugyanis kocsmája volt Szegeden) nem vették fel. A helyi kendergyárban lett segédmunkás, így

már 1951-ben felvételt nyerhetett a
Színház- és Filmművészeti Főiskolára,
ahol IllésGyörgy operatőr lett a mestere. 1956-ban KovácsLászló operatőrrel
együtt megörökítették a forradalom
eseményeit, majd a több kilométernyi
ﬁlmtekercset magukkal vitték Amerikába. Kapcsolatok, kezdeti nyelvtudás
nélkül jutottak el mindketten a ﬁlmes
szakma csúcsára.
Noha tanácsolták neki, soha nem
engedte megváltoztatni nevét, büszke
volt magyarságára. Bátor gesztust tett az
Oscar-díj-átadási ceremónián is: nem
a nyertes ﬁlm rendezőjének, Steven
Spielbergnek, hanem egykori mesterének, Illés György operatőrnek mondott
köszönetet.
Kovács Lászlóval az volt a hírük
Amerikában, hogy rendkívül alacsony költségvetéssel képesek kvalitásos ﬁlmet készíteni. Pénzük nem volt
a forgatáshoz, de lelkük, szívük, tudásuk és tartásuk igen.
Zsigmond Vilmos kalandos életútjában a tehetség és a szerencse – azaz isteni gondviselés – egyaránt szerepet játszott. Őrizzük mi is szívünkben az
egykori szegedi evangélikus diák emlékét, aki tehetségével eljutott a világhírig.
g Dr.sZerDaHelyi Péter

In memoriam Völgyes Pál (1930–2015)

ség és jó légkör uralkodott; miskolci lelkészként magam is jártam többször e
hajlékban. Magánórákat adott német
nyelvből a község érdeklődő diákjainak, ezzel kiegészítve a megélhetéshez
szükséges anyagi javakat.

œcumenica

életének86.évében,január1-jénkaliforniaiotthonábanelhunytZsigmond
Vilmos oscar-díjasoperatőr,aCorvin-láncbirtokosa(2001),szegedvárosdíszpolgára(2004).akritikusokafényfestőjéneknevezték.kivételestehetségűés
egyénilátásmóddalmegáldottalkotóművész,igaziﬁlmeslegendavolt.steven
spielbergHarmadik típusú találkozások címűﬁlmjénekoperatőrimunkájáért1978-banmegkaptaazoscar-díjat.továbbiháromalkalommal(1979,1985,
2007)isjelöltékalegrangosabbﬁlmesdíjra,dekapottemmy-díjatis,éselnyerteazamerikaiFilmoperatőröktársaságának(asC)életműdíját.

z s i g m o n d v i l m o s ( 19 76 )

„Ti énbennem, én pedig tibennetek”

A második kép, amely eszembe jut:
az ikladi nagy templom és népes gyülekezete, ahova Völgyes Pált meghívta a nemes tradícióval büszkélkedő,
eredetileg német ajkú egyházközség.
Vendégszolgálatom alkalmával örömmel számolt be a hívek aktivitásáról,
a templomba járók számának emelkedéséről, a ﬁatalok nyitottságáról és
részvételéről a gyülekezeti életben. Ez
hálával töltötte el szívét, és lelkiismeretes szolgálatvégzésre sarkallta, hiszen
láthatta munkájának gyümölcsét. Mindig mosolygott, vidám volt, sugározta a hála és megelégedettség belső érzését. Jó kolléga, segítőkész szolgatárs
volt, akire hálásan gondolnak lelkész
testvérei, volt évfolyamtársai, akik
csak ismerték szerte az országban.
A harmadik kép a bakonycsernyei
otthonban, saját házukban zajlott ta-

lálkozásainkhoz fűződik. Völgyes Pál
– immár nyugalomba vonultan – az első években szívesen segített helyben és
a környék gyülekezeteiben. Annak
idején itt kezdte segédlelkészi szolgálatát, hitvesét is itt ismerte meg, aki
mindvégig hű társaként állt mellette a
szolgálatban és családi életük nehéz
napjaiban is. Egyik gyermekük súlyos,
évtizedes betegsége nehéz feladat elé
állította mindkettőjüket. Csak imádsággal és az Istentől reájuk mért kereszt
alázatos, csendes elfogadásával tudták
ezt a – talán legnehezebb – szolgálatot elvégezni, amelyet most már az
édesanyának egyedül kell vállalnia.
Harc, nemes harc jutott Völgyes
Pálnak osztályrészül, s ő vállalta mind
gyülekezeti, mind családi életében.
Futását – kívánsága szerint – családi
otthonában végezte be. Hitét ajándé-

[Lelkész:] Mindenható, örök Isten,
mennyei Atyánk! Fiadban felvállaltad
emberi létünk nyomorúságait, és feloldoztad megkötözöttségünket. Szabadításod által születik és újul meg bennünk a hála és a hit bizalma, amellyel könyörgünk hozzád.
[Lektor:] Fiadban megbékéltetted
magaddal a világot, a tőled elrejtőző, menekülő embert. Végtelen szeretetedet jelentetted ki, amely otthonává lehet
mindannyiunknak. Könyörgünk minden emberért, aki létének kétségei, fájdalmai között még nem talált rá a gyógyulásra a te szeretetedben. Jézus Krisztusért kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket.
[Lektor:] Fiadban a reménytelenül betegséggel küzdők szenvedését is megszüntetted. Könyörgünk gyógyító erődért minden embernek, akiket betegség
keserít. Jézus Krisztusért kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg…
[Lektor:] Fiadban gyógyító közösséget hívtál el: az egyházat. Könyörgünk
gyülekezetünkért. Add, hogy a benned
bízók közössége megújuljon a benned
való bizalomban és az egymás iránti szeretetben. Jézus Krisztusért kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg…
[Lektor:] Fiadban gyógyítod azokat
a sebeket is, amelyeket saját magunk
ütünk magunkon és környezetünkön
bűneinkkel, mulasztásainkkal, közönyünkkel. Oldozz fel bennünket megkötözöttségeinkből. Jézus Krisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg…
[Lektor:] Fiadban az életnek adtál
örök gyógyulást, legyőzted a bűn és a halál hatalmát. Nyitottá tetted életünket
végtelen szereteted iránt. Könyörgünk
mindazokért, akik a halál rettentésével
néznek szembe. Hadd lássák meg, hogy
Fiadban ebben a mélységben is velünk
jársz, és elvezetsz örök országodba. Jézus Krisztusért kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg…
[Lelkész:] Mennyei Atyánk! Fiadban az élet gyógyulását ajándékoztad nekünk. Add, hogy ennek reménységében
járjunk azon az úton, amelyre elhívtál Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

kozta és őrizte a szolgálatba hívó Úr, aki
szülőfalujában, Ipolyszögön szólította
meg, s aki most nyolcvanöt évesen hívta haza hűséges szolgáját.
Legyen áldott érte az egyház Ura, s
ajándékozza meg őt azzal az örök
élettel, amelyet Völgyes Pál testvérünk is hirdetett a koporsók mellett s
egész életében. Irgalmának palástjával
fedezze el az Úr testvérünknek minden
vétkét, s az értünk meghalt és feltámadott Krisztusért fogadja őt magához.
Családjának pedig, amelynek tagjai tovább zarándokolnak itt a földi világban,
adjon erőt immár nélküle viselni az élet
terheit. Adjon hitet, hogy mindnyájan
oda érkezzünk, ahova elhunyt testvérünk – reménységünk szerint – már
megérkezett: Isten közösségébe. Hiszen
„akárélünk,akármeghalunk,azÚréi
vagyunk”. (Róm 14,9)
Legyen áldott Völgyes Pál emléke és
szolgálata!
g D.sZeBik iMre
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Bibliai gondolatok és imádságok az imahét
aMagyarkatolikuspüspökikonferenciaésaMagyarországiegyházakÖkumenikustanácsa2016.január17–24.közöttújraimahetethirdetakrisztus-hívőkegységéért.
azezéviimahéttémájátalettországikeresztényekdolgoztákki,mottója:„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1pt2,9)

1. NAP
nemaradjonakőasírnál
Olvasmányok
l Ez 37,12–14: Íme,felnyitomsírjaitokat,
éskihozlaksírjaitokból,énnépem.
l Zsolt 71,18b–23: Istenem,hatalmad
ésigazságodamagaségigér.
l Róm 8,15–21: Szenvedünkvele,hogy
megdicsőüljünkáltala.
l Mt 28,1–10: Nincsenitt,mertfeltámadt,amintmegmondta.
Magyarázat
A mai nap igemagyarázatát a Rigai Érsekség Katolikus Ifjúsági Központja készítette a Lettország életében évente
visszatérő fontos esemény, az ökumenikus keresztút tapasztalata nyomán.
Ez a tapasztalat annak átgondolására
késztet, hogy Lettország számára mit
jelent a passió és a feltámadás, és melyek az Úrnak azok a hatalmas tettei,
amelyeknek a hirdetésére a megkeresztelt keresztények elhívást kaptak.
Lettország népére a mai napig árnyékot vetnek a szovjet fennhatóság alatt
történtek. A sok nyomorúság és fájdalom okozta sebekért ma is nehéz megbocsátani. Ez éppen olyan nehéz kő
volt, mint amely Jézus sírját elfedte. Az
ilyen sebek lelki sírba helyeznek bennünket. De ha a mi szenvedésünk
egyesül az ő fájdalmával, akkor a történet nem a lezárt sírral ér véget. A földrengés az Úr feltámadásakor az a világrengető esemény, amely a mi sírunkat
is megnyitotta, és megszabadít az egymástól elválasztó fájdalomtól és keserűségtől.
Ez az Úr hatalmas cselekedete! Az
ő szeretete rengeti meg a földet, hengeríti el a követ, szabadít meg bennünket, s egy új nap reggelére hív. Ezen az
új hajnalon leszünk újra egyek testvéreinkkel. Azokkal is, akiket bebörtönöztek vagy bántalmaztak. A magdalai Máriához hasonlóan gyorsan el kell
mennünk az örömnek ettől a nagy pillanatától, hogy elmondhassuk másoknak, mit tett az Úr.
Kérdések
1. Melyek életünknek azok az alkalmai,
helyzetei, körülményei, amelyek olyanok, mintha sírba zárnának minket a
szomorúsággal, nyomorúsággal, aggódással és kétségbeeséssel együtt?
2. Mi tart vissza bennünket attól, hogy
elfogadjuk Krisztus feltámadásának
ígéretét és örömét?
3. Mennyire vagyunk készek arra,
hogy Isten ígéretét megosszuk azokkal,
akikkel találkozunk?
Imádság
ÚrJézusunk,akikezdettőlfogvaszeretsz
bennünket!Abbanmutattadmegszeretetedmélységét,hogykészvoltálmeghalniérettünkakereszten.Ígyosztoztálfájdalmainkbanésfélelmeinkben.
Urunk,mostletesszükkeresztedtövébeazokatazakadályokat,amelyekelválasztanakbennünketateszeretetedtől.Gördítsdelaztakövet,amelyma
is fogva tart bennünket. Ébressz rá
minketfeltámadásodhajnalára,mert
ígytalálkozhatunktestvéreinkkel,azokkalis,akiktőlmaelkülönülünk.Ámen.

2. NAP
elhívottanazöröm
hirdetésére
Olvasmányok
l Ézs/Iz 61,1–4: AzénUramnak,azÚrnaklelkenyugszikrajtam,mertfelkent

engemazÚr.Elküldött,hogyörömhírt
vigyekaszegényeknek.
l Zsolt 133: Ó,milyszépésmilygyönyörűséges,haatestvérekegyetértésbenélnek!
l Fil 2,1–5: Teg yétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok.
Ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyetakarvaugyanarratörekedjetek.
l Jn 15,9–12: Ezeket azért mondom
nektek, hogy az én örömöm legyen
bennetek,ésörömötökteljeslegyen.
Magyarázat
A szovjet időkben lehetetlen volt Lettországban a keresztény élet megjelenítése a közmédiában. A függetlenség
megszerzése után kezdett a Lett Állami Rádió keresztény műsorokat sugározni. Ezek a keresztény programok a
missziót helyezték előtérbe. A műsorokban megszólalási lehetőséget kaptak a
különböző egyházak, így számukra ez
egyféle találkozás is lehetett egymással.
A felekezetek tanújelét adhatták annak, hogy kölcsönösen tisztelik egymást.
Ez is hozzájárult Lettországban az ökumenikus gondolkodáshoz. A Lett Állami Rádió keresztény műsorai szerkesztőinek tapasztalatai is hozzájárultak ehhez a szellemiséghez. Felismerték, az
evangélium örömhíre arra buzdítja a keresztényeket, hogy megéljék Ézsaiás/Izajás próféciáját: „AzénUramnak,
azÚrnaklelkenyugszikrajtam,mertfelkentengemazÚr.Elküldött,hogyörömhírtvigyekaszegényeknek.”
Arra vágyódunk, hogy az evangélium újjáteremtse összetört szívünket.
Az örömhír szabadítson meg bennünket mindattól, ami megkötöz és
rabbá tesz. Saját szenvedéseink miatti
szomorúságunk a jele, hogy híján vagyunk annak az erőnek, amely csak Jézustól jöhet. Eközben úgy érezzük,
hogy a másik embernek nincs mit adnunk, pedig ha azt a keveset adjuk tovább, amink van, akkor Jézus azt megsokszorozza bennünk és körülöttünk.
Ezt mondta Jézus az evangéliumban:
„Ahogyan engem szeretett az Atya,
úgyszeretlekénistiteket.Maradjatok
megazénszeretetemben!” Itt találkozhatunk Jézusnak azzal az örömével,
amely a mi örömünket is teljessé teszi.
Csak ez a jézusi öröm teheti teljessé a
mi örömünket is. Sőt imádságaink
mozgatója lesz a kölcsönös szeretet,
ahogyan a zsoltáros mondja: „Ó,mily
szépésmilygyönyörűséges,haatestvérekegyetértésbenélnek!”
Kérdések
1. Mi fojthatja el az örömöt a világban
vagy az egyházban?
2. Mit kaphatunk keresztény testvéreinktől, hogy Jézus öröme legyen bennünk,
és így az evangélium tanúi legyünk?
Imádság
SzeretetIstene!Nézzránk,hogymennyire téged szeretnénk szolgálni – lelki
gyengeségünkéselégtelenségünkellenére.Töltsdbejelenléteddelszívünklegmélyebbvágyakozását.Töltsdbemegtört
szívünketgyógyítószereteteddel,hogy
úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél
bennünket.Addnekünkazegységajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk
Téged, szeretetedet pedig megosszuk
másokkalis.Urunk,Istenünk!Fiad,JézusKrisztusnevébenkérünk.Ámen.

3. NAP
tanúskodásaközösségről
Olvasmányok
l Jer 31,10–13: Megjönnekmajd,ésujjonganakSionmagaslatán.
l Zsolt 122: KívánjatokbékétJeruzsá-

lemnek!Legyenekboldogok,akiktéged
szeretnek.
l 1Jn 4,16b–21: Havalakiaztmondja:
„SzeretemIstent”,satestvérétviszont
gyűlöli,azhazug.
l Jn 17,20–23: Teljessélegyenek,hogyfelismerjeavilág,hogyteküldtélelengem.
Magyarázat
Lettországban több mint egy évtizede
van jelen a Chemin Neuf, az ökumené mellett elkötelezett nemzetközi katolikus közösség. Tagjai katolikusok és
evangélikusok. Azok csatlakoztak ehhez a közösséghez, akik megtapasztalták a Krisztussal való közösségből
eredő örömet. Eközben átélték a megosztottság okozta fájdalmat is. Azzal
jelképezik ezt, hogy az esti imádság
idején egy üres kelyhet és ostyatartót
tesznek az oltárra.
Tapasztalataik alapján ezeket az
észrevételeket tették: A keresztények
közötti megosztottság az evangelizáció igazi akadálya. A világ ugyanis nem
tudja elhinni, hogy Jézus tanítványai
vagyunk, ha az egymás iránti szeretetünk hiányos. Elsősorban akkor érezhetjük a megosztottság fájdalmát,
amikor nem tudjuk közösen fogadni
Krisztus testét és vérét az úrvacsorában, az egység szentségében.
Örömünk forrása ugyanis Krisztusban közös életünk. Ebben naponként együtt, egymás közelségében
tudnak élni a különböző hagyományt
hordozó keresztény közösségek. Ehhez az kell, hogy örömmel fogadják
egymás szeretetét, szolgálatát, imádságát és bizonyságtételét. Ez az az igazgyöngy, amelyet csak a Szentlélek
adhat nekünk. Jézus a halálát megelőző estén a szeretetért imádkozott.
Ma is ezért kulcsoljuk össze a kezünket, és Jézussal együtt imádkozunk,
hogy ez az egység létrejöhessen a
keresztények között. Imádkozunk a
püspökökért, a lelkészekért és minden
gyülekezeti tagért, hogy a Szentlélek
vezessen el bennünket az egység útjára.
Kérdések
1. Hogyan tekintünk más felekezetek
keresztényeire? Készek vagyunk-e arra, hogy bocsánatot kérjünk korábbi
előítéleteink miatt?
2. Mit tudunk tenni azért, hogy enyhítsük a keresztények közötti megosztottságot?
Imádság
Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál,
hogymindnyájanegyeklegyünk.Téged
kérünkmostisarra,hogymunkáldaz
egységetakeresztényekközöttakaratod
szerint,hogyaznekedtetszőlehessen.
Urunk, add, hogy Szentlelked által
megtapasztaljuk azt a szenvedést is,
amelyetaszétszakadozottságokoz.Segíts,hogyszembesüljünkbűneinkkel.
Erősíts, hogy reménykedjünk kegyelmedben.Ámen.

4. NAP
ahívőkszentpapságának
hivatásaazevangéliumhirdetés
Olvasmányok
l 1Móz/Ter 17,1–8: Ábrahámleszaneved,mertsoknépatyjáváteszlek.
l Zsolt 145,8–12: Kegyelmesésirgalmas
azÚr,türelmehosszú,szeretetenagy.
l Róm 10,14–15: Hog yan higgyenek
abban,akirőlnemhallottak?
l Mt 13,3–9: Atöbbimagviszontjóföldbeesett,éstermésthozott:azegyikszázannyit,amásikhatvanannyit,aharmadikharmincannyit.

Magyarázat
A Lett Nemzeti Televíziónak a Vertikale című, vasárnap reggeli keresztény
műsorában érdekes észrevételek hangzottak el. A műsor rendszeres sugárzása jelentette kihívás megtanította a
műsorkészítőket arra, hogy akkor tudják hitelessé tenni Isten igéjét a nyilvánosság számára, ha felismerik más
keresztényekben a testvéreket.
Isten igéje mostanában bejut az
otthonokba is, jobban, mint valaha.
Míg korábban esetleg csak a beszélgetésekben terjedt, most azonban a televízión, a rádión és legújabban a közösségi médián keresztül is. A szó arra is
képes, hogy építsen, de arra is, hogy
romboljon. A szavak óceánja nagyrészt
értelmetlen, inkább felforgat, mint
táplál. Könnyen megfulladunk ebben
az óceánban, ha nincs mibe kapaszkodnunk. De meghallottuk a megmentő igét – mentőkötélként be lett dobva nekünk –, amely közösségre hív és
egységbe forraszt azokkal, akik velünk
együtt meghallották. Egykor még nép
sem voltunk, most pedig Isten népe vagyunk.
Továbbgondolva az előzőket, elmondhatjuk, hogy papi nép vagyunk.
Azokkal együtt, akik befogadták az ő
igéjét, a mi szavaink nem csupán cseppek a tengerben. Hatalmas szót kell
szólnunk. Együtt erőteljesen mondhatjuk: Jesua – Isten megszabadít.

tek egymást. Ez nem elméleti parancs. Az egymás iránti szeretetközösségünk akkor válik igazán konkréttá,
amikor nemzetközi összefogásban
Krisztus tanítványaiként vagyunk
együtt a Szentlélek által a közös imádkozásban.
Minél többször találkoznak egymással a keresztény felekezetek vezetői, annál inkább válnak Krisztusban
alázatosakká és türelmesekké. S ekkor
egyre jobban csökkennek az előítéletek, sőt az emberek felfedezik a másikban Krisztust. Így válhatunk Isten országának hitelesebb tanúivá. Természetesen van olyan időszak, amikor az

Kérdések
1. Melyek azok a személyes célok vagy
más keresztényekkel szembeni előítéletek, amelyek nehézzé teszik az
evangélium hirdetését?
2. Ki hall tőlünk életet adó üzenetet?
Imádság
Úr Jézusunk! Te arra ﬁgyelmeztettél
bennünket:másokazáltalfogjákmegtudni,hogyatetanítványaidvagyunk,
haszeretjükegymást.Add,hogyszeretetedáltalmegerősödveaszeretetben
munkálkodhassunkegyházadlátható
egységén.Segíts,hogyazazörömhír,
amelyet minden szavunkban hirdetünk,megmutatkozzonacselekedeteinkbenis.Ámen.

5. NAP
azapostolokközössége
Olvasmányok
l Ézs/Iz 56,6–8: Az én házamat az
imádságházánakfogjákmajdneveznimindennépszámára.
l Zsolt 24: KimehetfölazÚrhegyére?
l ApCsel 2,37–42: Őkpedigkitartóan
résztvettekazapostolitanításban,aközösségben,akenyérmegtörésébenésaz
imádkozásban.
l Jn 13,34–35: Új parancsolatot adok
nektek,hogyszeressétekegymást:ahogyanénszerettelektiteket,tiisúgyszeressétekegymást!
Magyarázat
Lettországban a keresztény vezetők közössége jó ökumenikus kapcsolatokat
ápol. Rendszeresen találkoznak ökumenikus összejöveteleken. Az együttlét helyszíne Lettország legmagasabb
hegye, a Gaiziņš, illetve egyéb alkalom
például a negyvenórás imádkozás
vagy az egyszerű asztalközösség. A találkozók alatt a hívők szüntelen imádsága és istentisztelete támogatja őket.
Egy-egy ilyen esemény megújítja a vezetőket mint Krisztus munkatársait.
Így figyelhetünk most a lettországi Minden Emberért Való Imádkozás
Háza alapítójának következő gondolataira. Jézus parancsa ez: szeressé-

ökumené bonyolultnak tűnik. De az
örömteli közösség, a szeretetvendégség, a közös imádkozás és dicsőítés,
mint az apostoli egyszerűség útja, járhatóvá válik. Így engedelmeskedünk a
krisztusi parancsnak: szeressük egymást, és hirdessük az áment Krisztusnak az egységért való imájára.
Kérdések
1. Mit tapasztalunk ott, ahol a keresztény felekezetek tagjai Krisztusban
testvérként közösségben találkoznak,
együtt ülnek az asztalhoz, és együtt
imádkoznak?
2. Mit várunk a püspököktől és más
egyházi vezetőktől az egyház látható
egységének útjával kapcsolatban?
3. Hogyan tudjuk őket ebben támogatni és bátorítani?
Imádság
JézusKrisztusUrunkAtyja,dicsőséges
Istenünk!Egyházadbanaddmindenkereszténynekabölcsességlelkét,hogymagunkelőttláthassukaztareménységet,
amelyreelhívtálmindnyájukat.Tudjuk
elhívatásunkcélját:egytestre,egyLélekre,egyÚrra,egyhitre,egykeresztre,egyIstenre.Segítsderrenépedet,mindenekfelettvalóésmindenekbenélőIstenünk.Ámen.

6. NAP
vanegyálmod?
Olvasmányok
l 1Móz/Ter 37,5–8: Hallgassátokcsak
megaztazálmot,amelyetláttam!
l Zsolt 126: Olyanokvoltunk,mintaz
álmodók.
l Róm 12,9–13: A testvérszeretetben
legyetek egymás iránt gyengédek, a
tiszteletadásban egymást megelőzők.
l Jn 21,25: Magaavilágsemtudnábefogadniamegírtkönyveket.
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napjaira
Magyarázat
Fájdalmas a keresztények közötti széthúzás. Szenvednek az egyházak amiatt, hogy képtelenek egy családként az
Úr asztala köré gyülekezni. Szenvednek a versengéstől is. 2005-ben született Lettországban erre egyféle válasz
egy ökumenikus folyóirat, a KasMūs
Vieno?(magyarul: Miaz,amiegyesít
bennünket?) formájában. Ennek a folyóiratnak köszönhetők a következő
gondolatok.
Józsefnek van egy álma. Ez az álom
Isten üzenetét tartalmazza. Igaz, hogy
amikor József megosztotta álmát a testvéreivel, akkor azok haraggal és erőszak-

A nyolc nap tematikája l 3.

AszövegforrásaaMagyarKatolikusPüspökiKonferenciaésaMagyarországiEgyházakÖkumenikus
Tanácsánakkiadásábanmegjelent
imahetifüzet.
Imádság
MennyeiAtyánk!Adjnekünkigazialázatot,hogyhangodatmeghalljuk.Adjigazikészséget,hogyhívásodatelfogadjuk.
Tégykészségessébennünket,hogyígéretedetmegosszukegymássalazegyházegységénekügyében.Segítsminket,hogykigyógyuljunk a széthúzás betegségéből.
Tudjuk,hogyaholmegosztottságvan,ott
kőszív dobog a hússzív helyén. Add
Szentlelkedet,hogytüzelobbantsalángraszívünket.Bátorítsminket,hogyKrisztusbankeressükazegységet,súgylegyünk,
mintahogyanJézusisegybenned.Azért,
hogyavilágelhiggye:teküldtélbennünket.Jézusnevébenkérünk.Ámen.

nik meg a hívek lelki felfrissülése.
Azt várjuk ettől a héttől, hogy minél
több időt tölthessünk el együtt imádkozással. Ahol ugyanis együtt imádkoznak, ott az imádkozók eggyé válnak Krisztusban.
Kérdések
1. Hogyan segíthetjük elő a kölcsönös
vendégszeretetet a helyi gyülekezetekben?
2. Környékünkön van-e olyan hely,
ahol a különböző keresztény hagyományú felekezetek össze tudnak gyülekezni imádkozásra? Ha nincs, tudunk-e
találni ilyen helyet?
Imádság
ÚrJézusunk!Teaztkértedapostolaidtól,hogyébrenlegyenek,ésimádkozzanakveled.Haddajánljunkavilágnak
védettidőtéshelyet,aholazemberekfelüdüléstésbékességettalálnak,hogymás
keresztényekkelegyüttimádkozvamegismerhessünkTéged.Ámen.

8. NAP
egységértégőszívek
Olvasmányok
l Ézs/Iz 52,7–9: Milyenkedvesannakaz
érkezése,akiörömhírreljönahegyeken
át!Békességethirdet,örömhírthoz.
l Zsolt 30: Tegyászomatörömrefordítottad.
l Kol 1,27–29: Milyengazdagetitokdicsőségeapogánynépekközött.Ezatitokaz,hogyKrisztusközöttetekvan.
l Lk 24,13–36: Mózestőlmegvalamennyi
prófétától kezdve elmagyarázta nekik
mindazt,amiazÍrásokbanrólaszólt.

kal válaszoltak. Az álom ugyanis azt sugallta, hogy a testvéreknek meg kell hajolniuk József előtt. Végül az éhínség úgy
vezette el a testvéreket Egyiptomba,
hogy ott tényleg leborultak József előtt.
Bár leborulásukban nagyobb volt a félelem, mégis ez lett a megbékélés és a kegyelem pillanata.
Jézus éppúgy, mint József, látomással szolgált, amikor arról adott át nekünk
üzenetet, hogy milyen is az élet Atyjának országában. Ez a látomás az egység
látomása.
De mi is, sokszor éppúgy, mint József
testvérei, gyakran dühösek, szomorúak
és rémültek vagyunk ettől a látomástól
és következményétől. Jézus tőlünk azt
igényli, hogy alázzuk meg magunkat, és
hajoljunk meg Isten terve és akarata
előtt. Mi mégis félünk Jézus üzenete miatt, sőt azt féltjük, amit veszíthetünk. De
a látomás nem az elvesztésről szól.
Sokkal inkább arról, hogy még azokat
a testvéreinket is visszaszerezhetjük,
akiket elveszítettünk. Ez lesz az igazi családegyesítés.
Sok ökumenikus írás született, de a
keresztény egységről szóló látomás
nem elfogadott nyilatkozatok következménye lesz – bár ezek a nyilatkozatok is fontosak. Isten ígérete, amelyet Jézus által kapunk, messze felülmúl mindent, amit szavakkal vagy
betűkkel ki tudunk fejezni. Fontos az
ígéret, hogy az életté váljon bennünk
is, imádságban is, de a missziónkban
is. S úgy legyen ott az életünkben, hogy
megoszthassuk testvéreinkkel az ígéret hírét, miközben az meg is valósul
az egymás iránti szeretetben.
Kérdések
1. Hogyan tehetjük le saját álmainkat
Krisztus lába elé a keresztény egység érdekében?
2. Hogyan hívja Jézus ígérete a keresztény egyházakat az egységre és a megújulásra?

7. NAP
együttimádkozva
Olvasmányok
l Ézs/Iz 62,6–7: Falaidra,Jeruzsálem,
őröketállítottam.Sohanehallgassanak,
senappal,seéjjel!
l Zsolt 100: UjjongjatokazÚrelőttaz
egész földön! Szolgáljatok az Úrnak
örömmel!
l 1Pt 4,7b–10: Legyetekbölcsekésjózanok,hogyimádkozhassatok.
l Jn 4,4–14: Akiabbólavízbőliszik,
amelyeténadokneki,sohatöbbémeg
nemszomjazik,mertörökéletrebuzgóvízforrásáváleszbenne.
Magyarázat
Lettországban van egy kis keresztény
város, Madona, ahol az ökumenikus
imahét nyolc napon át tart. Itt az
együtt imádkozás segítette a lakosokat,
hogy baráti kapcsolat alakuljon ki
közöttük. Ennek különleges gyümölcse volt egy ökumenikus kápolna
megnyitása a városközpontban, evangélikus, katolikus és ortodox elemekkel. A madonai keresztények itt folyamatosan imádkoznak. A tapasztalatuk
az, hogy amíg Isten népe megosztott
lesz, és a keresztények elidegenedve élnek egymástól, addig olyanok vagyunk, mint Jézus volt Samáriában:
idegenként, idegen földön, bizonytalanságban, felfrissülés és pihenés lehetősége nélkül.
Izrael népe is olyan biztonságos
helyet keresett, ahol imádhatta az
Urat. Ézsaiás/Izajás világosan szólt a
mindenható Úr cselekedeteiről: őröket
állított Jeruzsálem falaira. Így népe éjjel-nappal biztonságban tudott istentiszteletet tartani. Az imahét alkalmával a gyülekezetek és a templomok
olyan védett hellyé válnak, ahol az
együtt mondott imádságokban törté-

HIRDETÉSEK

Szlovák nap Békáson. A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség szeretettel várja híveit és barátait január 17-én az összegyülekezés napjára a békásmegyeri evangélikus templomba (1038 Budapest, mező u. 12.). délelőtt 10
órakor ökumenikus istentisztelet; a liturgiát gulácsiné Fabulya Hilda, a szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközség lelkésze végzi, szlovák és magyar
nyelven igét hirdet Kónya Attila, a Boldog Özséb-templom plébánosa. délben közös ebédre várjuk vendégeinket. 14 órakor dr. Kovács Anna előadása Ján Babilon pesti polgár szlovák nyelvű szakácskönyvéről. Az alkalomra
a belépés ingyenes, önkéntes adományaikat jó szívvel fogadjuk.
Ökumenikus találkozó. minden hónap harmadik vasárnapján 17.30-kor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a
magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában (1117 Budapest, magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben Az egyház egységéért – az év egészében gondolat jegyében.
A január 17-i téma: Szolgálataink ökumenikus tapasztalatai, különös tekintettel az iskolai alkalmakra. Előadó: dr. Kováts györgy lelkipásztor. A teljes liturgiájú istentiszteleti szolgálat központi üzenete: királyi papság (1Pt 2,9). szolgálattevő: dr. zsigmondy Árpád lelkész.
szeretettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus Közösség, a volt KÖT,
a Fokoláre, valamint az international Ecumenical Fellowship magyar régiójának tagjait és barátait is.
Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend
Asztali beszélgetés az irodalmi múzeumban. Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Petőﬁ irodalmi múzeummal együttműködve szeretettel várja az érdeklődőket következő disputájára a Petőﬁ irodalmi múzeumba (Budapest v. ker., Károlyi u. 16.). időpontja: január 28. (csütörtök), 18 óra.
disputapartnerek: györgy Péter esztéta és Wehner Tibor művészettörténész. moderátor: galambos Ádám evangélikus teológus. Téma: Emlékmű
és/vagy emlékezet.
A rendezvényre a belépő felnőtteknek 600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak
300 Ft. (A belépő megvásárlói a Petőﬁ irodalmi múzeumot támogatják.) A beszélgetés élőben követhető a Pim.hu oldalon is. A rendezvény Facebook-oldala: https://www.facebook.com/events/780329905405211/. Honlap: Asztali.hu.

Magyarázat
Lettországban a különböző keresztény felekezetek az Alpha kurzuson keresztül munkálkodnak együtt az evangelizációért. Ezt a kurzust az anglikán
egyház fejlesztette ki Londonban.
Azok a lettek, akik e programban váltak hívőkké, megnyíltak arra is, hogy
más keresztény felekezetekkel együttműködjenek. Tapasztalatuk szerint a
Jeruzsálemből Emmausba menő szomorú tanítványok még azt a reményüket is elveszítették, hogy Jézus lenne a
Messiás. Ezért is hagyták el közösségüket. Ez az elválás az elszigetelődés útját is jelentette. Úgy tértek azonban
vissza Jeruzsálembe, hogy alkalmassá
váltak az evangélium üzenetének elmondására. Az üzenet Jézus feltámadásáról szólt. Olyan hír ez, amely közösséget teremt.
Gyakori, hogy a keresztény felekezetek versenyszellemben próbálnak
evangelizálni azzal a céllal, hogy minél többeket nyerjenek meg a saját gyülekezetük számára. E cél azonban elhomályosítja azt a törekvést, hogy
mások is hallhassák általuk az evangélium életadó üzenetét. Az igazi evangelizáció olyan utazást jelent Emmausból Jeruzsálembe, amely az elkülönülésből az egységre vezet.
Kérdések
1. Vannak csalódások, amelyek elkülönítenek másoktól. Melyek ezek?
2. Vannak ajándékok – kezdeményezések, módszerek, programok –, amelyeket más keresztény felekezettől kapunk. Melyek ezek?
Imádság
Urunk,Jézusunk!Tegyújtottadlángra
szívünket,ésküldtélvisszaazútontestvéreinkhez, ajkunkon az evangélium
üzenetével.Segítsmeglátnunk,hogya
reményésaparancsolataidirántiengedelmesség egyre jobban munkálja
népedegységét.Add,hogymegértsük
szavadat.Tanítsarra,hogyparancsolataidnak engedelmeskedjünk. Bennünket is vezess keresztény egységre,
amelyértsokkereszténytestvérünkkel
együttkönyörgünk.Ámen.

G YÁ S Z J E L E N T É S
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy Kutas Emilné
báró Podmaniczky Márta életének
101. évében szerető családi körben földi útjának végére ért. Temetése 2016.
január 12-én 14.30-kor a budapesti
Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójából volt. „Ez csak a szállásunk,
örök otthon ránk odafönn vár.”
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Vízkeresztünnepeutánutolsóvasárnap(2Pt1,16–21)

Nézz a fény felé!
A VASÁRNAP IGÉJE
Péternek, Jézus tanítványának üzenete
egy kétségekkel küzdő gyülekezet számára íródott, határozott, világos és
erőteljes. Péter bizonyságtétele hiteles,
mert az ő személyes, megpróbált hite
eredetien emberi. Ott volt Jézus mellett,
látta a cselekedeteit, hallotta a szavait, és
mélységesen gyarló módon nem értett
belőlük sokáig mást, mint pompás győzelmet. Jézus nem halhat meg, Jézust
nem foghatják el. Manipulálható emberi lelke a legkönnyebb reménységbe
kapaszkodott. A kijózanodásért nagy
árat ﬁzetett, elbukott, mint sokszor mi
mindannyian. Félelmében megtagadta
azt, akit szeretett. Ez a nagyon is ember
Péter, amikor valóságosan átélte a feltámadott Krisztus megbocsátó szeretetét,
valóban megtudta, hogy mit jelent az a
mondat: „TevagyaKrisztus,azélőIsten
Fia!”(Mt 16,16)
péteriüzenet.Péter, aki törékeny emberségében átélte Jézus szabadító erejét,
búcsúzóul igen súlyos és határozott bizonyságtételt hagy a kétségekkel küzdő
gyülekezeteknek: megismertette az emberekkel Jézus hatalmát és erejét. Úgy tapasztalta meg a Mestert, mint akinek van
ereje és bölcsessége megfelelő időben a
megfelelő szót szólni és cselekedni. Az
erő mellett a Jézusról szóló tanúságtétel másik fontos tartalma a parúzia.
A parúzia azt jelenti, hogy jelenlét, ottlét, alkalmas időben való megjelenés.

Igen, Jézus által jelen van az Isten. A „vagyok, aki vagyok” Istene közösséget
vállalt a nyomorúság völgyének lakóival,
és jelen van közöttük. Jézus evangéliumának ezt a két momentumát tartja Péter a legfontosabbnak: erő és jelenlét.
személyesbizonyságtétel. Ezt a kristálytiszta üzenetet személyes bizonyságtételével alapozza meg. Ő nem kitalált mesék alapján hirdeti ország-világnak a meggyőződését. Mintha tudná, milyen kitalált, manipulált mesék
keringenek a világban, hogy az embereket ideológiai áramlatokba tereljék!
Ő egy igen személyes és különleges tapasztalatra épít. „…szemtanúivoltunk
istenifenségének.MertamikorazAtya
Istentőltisztességetésdicsőségetnyert,
ésilyenszózatotintézetthozzáafelségesdicsőség:»EzazénszeretettFiam,
akibengyönyörködöm«,eztamennyből jött szózatot mi hallottuk, mert
együttvoltunkveleaszenthegyen.” (2Pt
1,16b–18)
Péter számára meghatározó volt,
hogy megtapasztalhatta láthatóan és
hallhatóan Isten dicsőségét. Megélhette azt is, hogy Isten kegyelme át tudja
formálni az ő bűnös életét itt, a valóság
koordinátái között. Ez a kettős tapasztalat, a fénynek és Isten átformáló jelenlétének tapasztalata adott erőt szavainak,
és ad erőt a gyülekezeteknek is, hogy vállalhassák a világban rájuk váró utat. Ez

ad erőt a böjti önvizsgálat fáradságos sötétségét bizalommal és hittel vállalni. Ezzel a reménységgel nézzünk a fény felé.
Lámpás a hétköznapokban. Péter
saját szemével látta és hallotta. Hányan
szeretnék kiszámíthatóan, a világ leírható koordinátái között látni és tapintani Isten dicsőségének közvetlen közelségét! A nyomorúság völgyében, a
sötétség világában azonban Isten dicsőségét csak a hit látása fedheti fel.
A völgyben, a sötétben viszont nem vagyunk egyedül és tanácstalanok: „Ezért
egészenbizonyosnaktartjukaprófétai
beszédet,amelyrejólteszitek,hamint
sötéthelyenvilágítólámpásraﬁgyeltek,
amígfelragyoganap,ésfelkelahajnalcsillagszívetekben.” (2Pt 1,19)
Az ünnep fénye most szertefoszlik,
és mindenki elindul egyéni útján.
Van, aki a böjti önvizsgálatra koncentrál. Van, akit a gyermekei fölötti aggodalmak foglalnak le. Van, aki a munkahelyi, hivatásbeli kihívások sűrűjében találja magát. Van, aki nap mint
nap szembesül a szomorúsággal, betegséggel, kiszolgáltatottsággal, otthontalansággal vagy ellenségeskedéssel. Bármely helyzetben legyünk, jól
tesszük, ha a prófétai szóra ﬁgyelünk,
az a lámpásunk ebben a sötétségben.
A hangzó ige átvezet, átsegít, mint világítótorony az eltévedt hajóst a nagy
viharon. Ez a szó a dicsőség nagy fényéből táplálkozik, és hajnalcsillagként
vezet lépésről lépésre a fény felé.
g aDorjáni DeZső Zoltán
Azigehirdetésteljesszövegemegjelenta
Színek harmóniája című ökumenikus
igehirdetés-gyűjteményben(szerk.SzabóLajos,LutherKiadó,Budapest,2015).

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„FölöttedottragyogazÚr,dicsőségemeglátszikrajtad.” (Ézs 60,2)
Vízkereszt ünnepe után az utolsó héten az Útmutató reggeli
s heti igéi a megdicsőült Krisztust láttatják velünk, akiben az
Ige testté lett, és az Úristen dicsősége jelent meg, mert ő az
Atyával egy! „Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy
Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását.” (2Kor 4,6; LK) „Az Úrnak neve legyen áldott örökké.”
(GyLK 746) Megdicsőülésekor az Úr Jézus három tanítvány
szeme „láttáraelváltozott:arcafénylett,mintanap,ruhájapedigfehérenragyogott,mintavilágosság.[…]Fényesfelhőborítottabeőket,éshanghallatszottafelhőből:EzazénszeretettFiam,akibengyönyörködöm,őthallgassátok!” (Mt 17,2.5)
Luther dr. így folytatja: „Benne szállok le hozzátok, hogy láthassatok. Kik hozzám vágytok, a bűntől szabadulni és üdvözülni szeretnétek: őbenne – de sehol másutt! – ti is, mind elérhettek s megtalálhattok. Mert Krisztusban »lakozik az Istenségnek egész teljessége«. Rajta kívül nincs Isten!” A rejtett dicsőségű Isten Fia most téged bátorít: ne félj! És számodra sem marad más, csak Jézus egyedül! Ezért kérd és imádd
őt (lásd EÉ 387)! Pál szerint az Úristen erejének kincse a Jézus dicsőségéről szóló evangélium. Testünk cserépedényében
van, „hogyeztarendkívülierőtIstennektulajdonítsuk[…].Jézushalálát[…]testünkbenhordozzuk,hogy[…]életeisláthatóválegyen…” (2Kor 4,7.10) Krisztus a Szentlélek által válik jelenvalóvá övéi életében. „…ésaholazÚrLelke,ottaszabadság.” S mi visszatükrözzük „azÚrdicsőségétmindnyájan,
ugyanarraaképreformálódunkátazÚrLelkeáltaldicsőségrőldicsőségre”. (2Kor 3,17–18) Fülöp és Nátánaél elhívásakor
is megnyilvánult Krisztus dicsősége: „…meglátjátokamegnyíltegetésazIstenangyalait,amintfelszállnak,ésleszállnakazEmberﬁára.” (Jn 1,51; lásd 1Móz 28,12.13) A jó hír ez:
az örök üdvösség csak e földön nyerhető el Krisztusban. Mert:
„AzAtyaszeretiaFiút,éskezébeadottmindent.Akihisza
Fiúban,annakörökéletevan…” (Jn 3,35.36) Engedelmeskedjünk a hű tanúnak most, hogy visszajövetelekor ő országa
népévé és papokká tegyen minket! „Íme,eljönafelhőkön,
ésmeglátjamindenszem…”„ÉnvagyokazAlfaésazÓmega,ígyszólazÚrIsten,akivan,ésakivolt,ésakieljövendő:
aMindenható.” (Jel 1,7.8) Pál Istennek a titkos, a világ elől
elrejtett bölcsességét hirdeti, de amely Krisztusban felismerhető; „…megvanírva:»Amitszemnemlátott,fülnemhallott,ésemberszívemegsemsejtett,aztkészítetteelIstenaz
őtszeretőknek.«NekünkpedigkinyilatkoztattaIstenaLélek
által,mert…” (1Kor 2,9–10) Karácsony ünnepkörét mindig
az ároni áldás zárja: „ÁldjonmegtégedazÚr,ésőrizzenmeg
téged!RagyogtassarádorcájátazÚr,éskönyörüljönrajtad!FordítsafelédorcájátazÚr,ésadjonnekedbékességet!” (4Móz 6,24–
26) Kérd: „Áldj meg minket, Úristen, / A te jóvoltodból, / Világosítsd elménket / Irgalmasságodból! / Orcád világossága
/ Hasson minket által, / Hogy éltünkben e földön / Járjunk igazsággal!” (EÉ 323,1) g

„Nemamagunkigaztetteiben,hanematenagyirgalmadbanbízvavisszükelédkönyörgéseinket.” (Dán 9,18c)
Hetvened hetében az Útmutató reggeli és heti igéi az Úristen
leendő gyermekeinek elhívatásáról s kiválasztásáról tanítanak.
Septuagesima: hetven nappal fehérvasárnap előtt Istenhez kiáltunk (lásd Zsolt 18,4), ő elbizakodottságból odaadó istentiszteletre hívja népét. Böjtelő nyitányaként szól a felszólítás:
„Himnuszt zengjetek nékünk Sionnak énekeiből!” (GyLK 769)
Jézus szava: „Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4,24; LK) Máig tart
a toborzás Isten országába! A mennyei Gazda nem igazságtalan; minden felfogadott munkás jutalma azonos: örök élet!
„Énpedigazutolsónakisannyitakarokadni,mintneked.[…]
azértvagyirigy,merténjóvagyokhozzájuk?[…]Ígylesznek
azutolsókbólelsők,ésazelsőkbőlutolsók.” (Mt 20,14–16) Luther tanít: „Senki sincs oly nagy és juthat oly magasra, hogy
attól ne kellene félnie: ő lesz a legkisebb. Viszont senki se fetrenghet s bukhat oly mélyre, hogy ne remélhetné: ő lesz a legnagyobb. Mert itt megszűnik minden érdem, s egyedül Isten
kegyelme dönt; hogy az elsőből esetleg utolsó és az utolsóból
első legyen.” És Pál a kegyelemből kapott üdvösségének tudatában (lásd Ef 2,8) versenyez a hervadhatatlan koszorúért
is, mert aki győz, az jutalmat kap Jézustól (lásd Jel 2.3. rész).
„Éntehátúgyfutok,mintakielőttnembizonytalanacél[…],
ésengedelmesséteszematestemet,hogyamígmásoknakprédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”
(1Kor 9,26–27) Jézus meghívatja magát a fővámszedő házába, „mivelhogyőisÁbrahámﬁa.MertazEmberﬁaazértjött,
hogymegkeresseésmegtartsaazelveszettet”. (Lk 19,9–10) Minden bűnös, ki örömmel befogadja őt, üdvösséget nyer ma is.
A minden emberi teljesítményt megelőző isteni szeretet már
a választott népre is kiáradt: „…azért[választottki],mertszeretbenneteket.[…]ÁllhatatosIstenő,akihűségesenmegtartjaszövetségét…” (5Móz 7,7–9) Ábrahám sem saját erejéből, cselekedeteiből igazult meg, ahogy mi sem! „Akipedignemfáradozik,hanemhiszabban,akimegigazítjaazistentelent,annakIstenahitétszámítjaigazságul.” (Róm 4,5) Pál ﬁgyelmeztet: az irigység, a személyválogatás s a viszálykodás a lelki kiskorúság jelei a gyülekezetben! Isten munkatársai a saját lelki ajándékaikkal szolgálnak, de egy közös alapra építenek, ő
az Úr Jézus! „Akiültetésakiöntöz:egyek,ésmindegyikamagajutalmátkapjamajdfáradozásáhozméltóan.” (1Kor 3,8) Az
Úr megvigasztalja őt félő népét: „Azéntulajdonommálesznek.[…]Könyörületesleszekhozzájuk…” (Mal 3,17) És az Úr
gyermekeinek elhívatásáról és kiválasztásáról tanítja Pál:
„…azokatválasztottakiIsten,akikavilágszemébenbolondok
[…],erőtlenek[…],lenézettek[…],hogyegyetlenembersedicsekedjékazIstenszíneelőtt.Azőmunkájaaz,hogytiKrisztusJézusbanvagytok.” (1Kor 1,27–30) Minket is: „Elfogadtál
és elhívtál, / élő Jézus, Mesterünk. Kegyelem, hogy / veled jág Garai anDrás
ró tanítványok lehetünk.” (EÉ 475)

Új nap – új kegyelem
vasárnap(január17.)
Népemjóllakikjavaimmal–ígyszólazÚr. Jer 31,14 (2Kor 9,8; Mt 17,1–9; 2Kor
4,6–10; Zsolt 89,1–19) A ma elénk kerülő igevers egy csodálatos jövendölés része. Izráel népe hazatérhet a fogságból, gyászuk örömre fordul. És Isten nem
csupán a szabadulást hozza el népének tagjai számára, de ígéretet tesz arra is,
hogy gondoskodik róluk. Az égiekre tekintő, hitünkben erősítő karácsonyi ünnepek múltával, az új év első napjaiban talán ismét inkább a földre irányul a tekintetünk. Aggodalmaink közt, hogy vajon mit hoz ez az új esztendő, tárjuk ki
bizalommal a kezünket gondviselő Urunk felé!
hétfő(január18.)
Nefélj,csakhiggy! Mk 5,36 (Ézs 43,16; 2Kor 3,[9–11]12–18; 1Tim 2,1–7) Még semmit sem érzékelhet Jairus abból, ami leányával történni fog. A csodára még várni kell. Sőt épp az imént hozták a hírt, hogy nem érdemes fárasztani a Mestert,
a lány halott. Mi maradt Jairusnak fogódzóként? Csupán Jézus biztató szava.
De Krisztus szavának ereje van: hitet teremt, életre kelt. Akkor miért félnénk?
kedd(január19.)
JézusKrisztusmondja:Haszerettekengem,megtartjátokazénparancsolataimat. Jn 14,15 (5Móz 6,16; Jn 1,43–51; 1Tim 2,8–15) Úgy tűnik, mintha feltételt szabna Jézus, hogy csak akkor lehetünk a tanítványai, ha megtartjuk parancsolatait. Pedig ő itt a legegyszerűbb összefüggésről beszél. Jézus nem elvárásként szól
parancsolatainak megtartásáról, hanem mint következményről. Aki Jézust szereti, az többé már nem bír szembeszegülni Isten akaratával, sőt tetszeni akar
Urának.
szerda(január20.)
MiisazUratakarjukszolgálni;bizony,őamiIstenünk! Józs 24,18b (1Kor 4,1;
Jn 3,31–36; 1Tim 3,1–13) Józsué jól ismert bizonyságtételére, hogy ő és az ő háza népe az Urat kívánja szolgálni, válaszként hangzik el a nép egészének hitvallása a ma elénk kerülő igeversben. Ezen a „mi is”-en hangsúly van. Mózest követő vezérük állhatatos hite követendő példává lesz Izráel egésze számára. Pedig Józsué nem magát állítja a középpontba a sikemi országgyűlésen, hanem
azt az Istent, aki mindvégig kitartott népe mellett hűséggel. Emlékezteti hallgatóságát mindarra, amit az Úr tett Izráelért a pusztai vándorlás során. Vajon
a mi szavaink nyomán ébred-e a vágy a hallgatóságunkban, hogy ők az Urat akarják szolgálni?
Csütörtök(január21.)
AdjatokhálátazAtyának,akialkalmassátetttiteketarra,hogyaszentekörökségében,avilágosságbanrészesüljetek. Kol 1,12 (Zsolt 79,13; Jel 1,[1–2]3–8; 1Tim
3,14–16) Gyakran használjuk hitben járókra a kifejezést: „világosságuk van”. Az
ilyen ember kristálytisztán érti Isten igéjét, felismerte életében Krisztus megváltói munkáját, s élő reménysége van az örök élet felől. Pál apostol annak az
örömének ad hangot a kolosséiakhoz írott levelében, hogy a gyülekezet tagjai
eljutottak erre a világosságra. Ám egyértelművé is teszi számukra, hogy ez a tisztánlátás, vagyis a hit nem emberi produktum, hanem ajándék. És ezért az Atyát
illeti a dicséret. Vajon eszünkbe szokott-e jutni, hogy hálát adjunk a hit ajándékáért?
péntek(január22.)
Pálírja:Ennélfogvaarajtatoktúlesőterületekenishirdetjükazevangéliumot.
2Kor 10,16 (Zsolt 105,1; 1Kor 2,6–10; 1Tim 4,1–11) A vízkereszt ünnepét követő
utolsó hét a végéhez közeledik. A ma elénk kerülő igevers ismét emlékeztet bennünket Krisztus ígéretére, hogy Isten igéje eljut a föld végső határaihoz. Az ökumenikus imahét alkalmai is kézzelfoghatóvá teszik számunkra, hogy a Szentlélek ébresztő munkája nincs felekezethez, országok vagy éppen kontinensek
határaihoz kötve. A kérdés azonban az, hogy vajon a mi köreinken belül élők
– ismerőseink, családtagjaink – ismerik-e az evangéliumot. Legyen bátorítássá számunkra a zsoltáros felhívása: „Hirdessétektetteitanépekközt!”
szombat(január23.)
Akiaggódikszívében,azleverttélesz,ajószóviszontfelvidítja. Péld 12,25 (Fil
4,5; 4Móz 6,22–27; 1Tim 4,12–5,2) Sok bölcs gondolat alapszik jó megﬁgyelésen, gazdag élettapasztalaton. Így a Példabeszédek könyvének szerzője is
számtalanszor szemlélhette meg embertársain, hogy milyen levert állapotba juttathat el az aggodalmaskodás. De vajon mi lehet az a jó szó, amely eloszlathatja a kétség, a félelmek ködét? A választ erre a kérdésre a mai nap újszövetségi
igéjében találjuk meg: „AzÚrközel!” Az aggódó ember azt gondolja, magára
van hagyva terheivel. Ám Isten szava Krisztusban éppen az, hogy velünk van
minden napon a világ végezetéig.
g B.Pintér Márta
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