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KRÓNIK A

[Lel kész:] 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.

[Lek tor:] 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 lé té nek két sé gei, fáj -
dal mai kö zött még nem ta lált rá a gyó -
gyu lás ra a te sze re te ted ben. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket.

[Lek tor:] 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. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg…
[Lek tor:] Fi ad ban gyó gyí tó kö zös sé -

get hív tál el: az egy há zat. 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. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg…
[Lek tor:] Fi ad ban gyó gyí tod azo kat

a se be ket is, ame lye ket sa ját ma gunk
ütünk ma gun kon és kör nye ze tün kön
bű ne ink kel, mu lasz tá sa ink kal, kö zö -
nyünk kel. Ol dozz fel ben nün ket meg -
kö tö zött sé ge ink ből. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg…
[Lek tor:] 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 iránt. 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. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg…
[Lel kész:] 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.

Pál apos tol igéi így hang za nak: „Ama
nemesharcotmegharcoltam,futásomat
elvégeztem,ahitetmegtartottam,vége-
zetreeltétetettnekemazigazságkoro-
nája, amelyet megad nekem az Úr.”
(2Tim 4,7–8a)

Há rom kép raj zo ló dik ki sze mem
előtt Völ gyes Pál test vé rünk re em lé kez -
ve, ami kor az utol só „Is ten hoz zád!”-
ot ki mond juk, és meg kö szön jük éle tét
és szol gá la tát a Te rem tő nek.

Az el ső: a put no ki temp lom és pa -
ró kia, ahol ön ál ló lel kész ként kezd te
szol gá la tát. Ki csi – ép pen ön ál ló sult –
gyü le ke zet ha tal mas szór vány te rü let -
tel, kö zel fél száz fa lu tar to zott hoz zá.
Oda adás sal és hű ség gel vé gez te a rá -
bí zot tak gon do zá sát, a fi a ta lok ok ta tá -
sát és az idő sek vi gasz ta lá sát. Örült
meg szü le tett gyer me ke i nek, s sze rény
kö rül mé nyek kö zött is meg elé ge dett
szol ga ként vé gez te a rá bí zot tak lel ki
pász to ro lá sát, ke rék pá ron, gya log,
gép ko csi nél kül. Ott ho nuk ban bé kes -

ség és jó lég kör ural ko dott; mis kol ci lel -
kész ként ma gam is jár tam több ször e
haj lék ban. Ma gán órá kat adott né met
nyelv ből a köz ség ér dek lő dő di ák ja i -
nak, ez zel ki egé szít ve a meg él he tés hez
szük sé ges anya gi ja va kat.

A má so dik kép, amely eszem be jut:
az ik la di nagy temp lom és né pes gyü -
le ke ze te, aho va Völ gyes Pált meg hív -
ta a ne mes tra dí ci ó val büsz kél ke dő,
ere de ti leg né met aj kú egy ház köz ség.
Ven dég szol gá la tom al kal má val öröm -
mel szá molt be a hí vek ak ti vi tá sá ról,
a temp lom ba já rók szá má nak emel ke -
dé sé ről, a fi a ta lok nyi tott sá gá ról és
rész vé te lé ről a gyü le ke ze ti élet ben. Ez
há lá val töl töt te el szí vét, és lel ki is me -
re tes szol gá lat vég zés re sar kall ta, hi szen
lát hat ta mun ká jának gyü möl csét. Min -
dig mo soly gott, vi dám volt, su gá roz -
ta a há la és meg elé ge dett ség bel ső ér -
zé sét. Jó kol lé ga, se gí tő kész szol ga társ
volt, aki re há lá san gon dol nak lel kész
test vé rei, volt év fo lyam tár sai, akik
csak is mer ték szer te az or szág ban.

A har ma dik kép a ba kony cser nyei
ott hon ban, sa ját há zuk ban zaj lott ta -

lál ko zá sa ink hoz fű ző dik. Völ gyes Pál
– im már nyu ga lom ba vo nul tan – az el -
ső évek ben szí ve sen se gí tett hely ben és
a kör nyék gyü le ke ze te i ben. An nak
ide jén itt kezd te se géd lel ké szi szol gá -
la tát, hit ve sét is itt is mer te meg, aki
mind vé gig hű tár sa ként állt mel let te a
szol gá lat ban és csa lá di éle tük ne héz
nap ja i ban is. Egyik gyer me kük sú lyos,
év ti ze des be teg sé ge ne héz fel adat elé
ál lí tot ta mind ket tő jü ket. Csak imád -
ság gal és az Is ten től re á juk mért ke reszt
alá za tos, csen des el fo ga dá sá val tud ták
ezt a – ta lán leg ne he zebb – szol gá la -
tot el vé gez ni, ame lyet most már az
édes anyá nak egye dül kell vál lal nia.

Harc, ne mes harc ju tott Völ gyes
Pál nak osz tály ré szül, s ő vál lal ta mind
gyü le ke ze ti, mind csa lá di éle té ben.
Fu tá sát – kí ván sá ga sze rint – csa lá di
ott ho ná ban vé gez te be. Hi tét aján dé -

koz ta és őriz te a szol gá lat ba hí vó Úr, aki
szü lő fa lu já ban, Ipoly szö gön szó lí tot ta
meg, s aki most nyolc van öt éve sen hív -
ta ha za hű sé ges szol gá ját.

Le gyen ál dott ér te az egy ház Ura, s
aján dé koz za meg őt az zal az örök
élet tel, ame lyet Völ gyes Pál test vé -
rünk is hir de tett a ko por sók mel lett s
egész éle té ben. Ir gal má nak pa lást já val
fe dez ze el az Úr test vé rünk nek min den
vét két, s az ér tünk meg halt és fel tá ma -
dott Krisz tu sért fo gad ja őt ma gá hoz.
Csa lád já nak pe dig, amely nek tag jai to -
vább za rán do kol nak itt a föl di vi lág ban,
ad jon erőt im már nél kü le vi sel ni az élet
ter he it. Ad jon hi tet, hogy mind nyá jan
oda ér kez zünk, aho va el hunyt test vé -
rünk – re mény sé günk sze rint – már
meg ér ke zett: Is ten kö zös sé gé be. Hi szen
„akárélünk,akármeghalunk,azÚréi
vagyunk”. (Róm 14,9)

Le gyen ál dott Völ gyes Pál em lé ke és
szol gá la ta!

g D.sZeBik iMre

Oratio
œcumenica

Ta lán ke ve sen tud ják, hogy az 1930-ban
Sze ge den szü le tett ZsigmondVilmosta
sze ge di evan gé li kus temp lom ban ke -
resz tel ték meg, a sze ge di evan gé li kus
ele mi is ko lá ba (je len leg Lu ther-ház,
Oszt rovsz ky ut ca), majd a sze ge di pia -
ris ta gim ná zi um ba járt. Osz tály tár sai
kö zött volt né hai CsillikBertalan ana -
tó mia pro fesszor és KovácsGábor szív -
se bész pro fesszor, va la mint GyulayEnd-
re ko ráb bi me gyés püs pök is, akik kel jó
ba rát sá got kö tött. 

Mi u tán fut ball edző és ka pus ap ja el -
vált édes any já tól, a cseh szár ma zá sú
IllichmanBozenától, apai nagy nén je,
Zsigmond Ilona ne vel te őt Sze ge den.
Ap ja sze ret te vol na, ha fia he ge dű mű -
vész lesz, ő azon ban gya kor lás he lyett
in kább a grun don fo ci zott. Egy al ka -
lom mal be teg sé ge he tek re ágy ba kény -
sze rí tet te, ek kor ke rült ke zé be egy fo -
tó zás ról szó ló szak könyv, amely „be szip -
pan tot ta”, s eb ből sa já tí tot ta el a fo tog -
rá fia alap ja it. Édes ap já tól ka pott aján -
dék ba egy Ko dak ka me rát, ez zel ké szít -
het te el éle te el ső fel vé te le it. Egy élet re
el kö te le ző dött, a fény sze rel me se lett.

Az érett sé git kö ve tő en hi á ba je lent -
ke zett a mű sza ki egye tem re, osz tály ide -
genként (édes ap já nak ugyan is kocs má -
ja volt Sze ge den) nem vet ték fel. A he -
lyi ken der gyár ban lett se géd mun kás, így

már 1951-ben fel vé telt nyer he tett a
Szín ház- és Film mű vé sze ti Fő is ko lá ra,
ahol IllésGyörgy ope ra tőr lett a mes te -
re. 1956-ban KovácsLászló ope ra tőr rel
együtt meg örö kí tet ték a for ra da lom
ese mé nye it, majd a több ki lo mé ter nyi
film te ker cset ma guk kal vit ték Ame ri -
ká ba. Kap cso la tok, kez de ti nyelv tu dás
nél kül ju tot tak el mind ket ten a fil mes
szak ma csú csá ra.

No ha ta ná csol ták ne ki, so ha nem
en ged te meg vál toz tat ni ne vét, büsz ke
volt ma gyar sá gá ra. Bá tor gesz tust tett az
Os car-díj-át adá si ce re mó ni á n is: nem
a nyer tes film ren de ző jé nek, Steven
Spielbergnek, ha nem egy ko ri mes te ré -
nek, Il lés György ope ra tőr nek mon dott
kö szö ne tet. 

Ko vács Lász ló val az volt a hí rük
Ame ri ká ban, hogy rend kí vül ala -
csony költ ség ve tés sel ké pe sek kva li tá -
sos fil met ké szí te ni. Pén zük nem volt
a for ga tás hoz, de lel kük, szí vük, tu dá -
suk és tar tá suk igen.

Zsig mond Vil mos ka lan dos élet út -
já ban a te het ség és a sze ren cse – az az is -
te ni gond vi se lés – egy aránt sze re pet ját -
szott. Őriz zük mi is szí vünk ben az
egy ko ri sze ge di evan gé li kus di ák em -
lé két, aki te het sé gé vel el ju tott a vi lág -
hí rig.

g Dr.sZerDaHelyi Péter

In me mo riam Völ gyes Pál (1930–2015)

életének86.évében,január1-jénkaliforniaiotthonábanelhunytZsig mond
Vil mososcar-díjasoperatőr,aCorvin-láncbirtokosa(2001),szegedvárosdísz-
polgára(2004).akritikusokafényfestőjéneknevezték.kivételestehetségűés
egyénilátásmóddalmegáldottalkotóművész,igazifilmeslegendavolt.steven
spielbergHar ma dik tí pu sú ta lál ko zá sok címűfilmjénekoperatőrimunkájá-
ért1978-banmegkaptaazoscar-díjat.továbbiháromalkalommal(1979,1985,
2007)isjelöltékalegrangosabbfilmesdíjra,dekapottemmy-díjatis,éselnyer-
teazamerikaiFilmoperatőröktársaságának(asC)életműdíját.

El ment „a fény fes tő je”
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„Jé zus nem új lak ha tá si prog ra mot vagy
ott hon te rem té si tá mo ga tást hir de tett
meg ta nít vá nya i nak, ami kor Já nos evan -
gé li u ma sze rint (14,20) így szólt: »Tién-
bennem,énpedigtibennetek«” – kezd -
te az ige alap ján áhí ta tát Gáncs Péter
evan gé li kus el nök-püs pök ja nu ár 7-én,
az or szá gos iro da mun ka tár sai szá má -
ra a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak szék há zá ban ren de -
zett év kez dő al kal mon. A püs pök a
dom bó vá ri evan gé li kus temp lom ol -
tár ké pe alap ján ké szí tett fo tó mon tázs ra
utal va fej tet te ki, mit je lent Jé zus kö ze -
lé ben len ni vagy tő le tá vol sá got tart va
szem lél ni őt. Jé zus a ké pen a meg osz tott
ke nyér re néz: ön ma gát meg tör te és ér -
tünk ad ta. A be nyú ló ta nít vá nyi kéz pe -

dig kér, el fo gad, há lát ad és kö nyö rög,
aho gyan mi is tesszük azt Jé zus fe lé, 2016-
ban is – zár ta gon do la ta it a püs pök.

KrámerGyörgy or szá gos iro da igaz -
ga tó öröm mel te kin tett vé gig a gyü le -
ke ze ten, lát va a cso por tok ba ve rő dött
kol lé gá kat, majd át ad ta a szót Prőhle
Gergely or szá gos fel ügye lő nek, aki
kö szö ne tet mon dott a kü lön bö ző osz -
tá lyok mun ká já ért, azért az evan gé li -
kus ar cu la tért, ame lyet a kü lön bö ző
szem pon tok össz hang ba ho zá sa kor
ki fe lé, a tár sa da lom fe lé mu tat tak.
Re mé nyét fe jez te ki, hogy 2016 vé gén
a kö vet ke ző év kez dő össze jö ve telt
már az Ül lői út 24. alat ti meg újult épü -
let ben fog ják tar ta ni.

g HorvátH-Bolla ZsuZsanna

Több mint há rom és fél év ti ze des
szol gá lat után az év vé gé vel nyug díj ba
vo nult SzabóPál kö les di evan gé li kus
lel kész. A gyü le ke zet, az egy ház me gye,
az egy ház ke rü let, va la mint a köz ség ve -
ze tői de cem ber 27-én, az elmúlt esz ten -
dő utol só va sár nap ján tar tott há la adó
is ten tisz te let ke re té ben kö szön ték meg
a lel ki pász tor nak és csa lád já nak hű sé -
ges szol gá la tu kat.

g PortscHy sZaBolcs fel vé te le

Har minc hét év
egy gyü le ke zet ben

MindennaposiMaarádióban.Ja nu ár 4-től kez dő dő en min den hét -
köz nap a Kos suth rá di ó ban, a 180perc ele jén, a Krónika után hall ha tó egy igé -
hez kö tő dő két per ces imád ság, amely a nap kez de té hez kap cso ló dik. Ugyan ez
szom ba ton a Szombatreggelben és va sár nap a Vasárnapiújságban hang zik el.
Egy mást kö ve tik az evan gé li kus, ka to li kus, re for má tus püs pö kök és a zsi dó rab -
bik. A püs pö kök ré szé ről imád ság, a rab bik ré szé ről ta ní tás hang zik el. A so -
ro zat ja nu ár 4-én GáncsPéter el nök-püs pök igé hez kö tő dő imá já val kez dő dött.

g For rás: Mtva

MegválasztottákasoproniegyházMegyeújesperesét.
MesterházyBalázs, a Har kai Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze lett a Sop ro -
ni Evan gé li kus Egy ház me gye új es pe re se. Az es pe res vá lasz tás kor a ti zen egy sza -
va za ti jo gú gyü le ke zet egy han gú lag tá mo gat ta az új egy há zi ve ze tőt, aki egye -
dül in dult a tiszt sé gért. Mint is me re tes, Mes ter há zy Ba lázs Har ká ra ke rü lé se előtt
a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um és az Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la is ko la lel ké sze
volt. Tag ja a hit tanstra té gi ai mun ka cso port nak, va la mint „aty ja” a Szél ró zsa or -
szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zók nak. Az egy ház me gye je len le gi fel ügye -
lő je GosztolaSzabolcs, az egy ház me gye ko ráb bi es pe re se GabnaiSándor volt.

g HorvátH-Bolla ZsuZsanna

„Ti én ben nem, én pe dig ti ben ne tek”
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nemaradjonakőasírnál

Ol vas má nyok
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,mertfeltá-
madt,amintmegmondta.

Ma gya rá zat
A mai nap ige ma gya rá za tát a Ri gai Ér -
sek ség Ka to li kus If jú sá gi Köz pont ja ké -
szí tet te a Lett or szág éle té ben éven te
vissza té rő fon tos ese mény, az öku me -
ni kus ke reszt út ta pasz ta la ta nyo mán.
Ez a ta pasz ta lat an nak át gon do lá sá ra
kész tet, hogy Lett or szág szá má ra mit
je lent a pas sió és a fel tá ma dás, és me -
lyek az Úr nak azok a ha tal mas tet tei,
ame lyek nek a hir de té sé re a meg ke resz -
telt ke resz té nyek el hí vást kap tak.

Lett or szág né pé re a mai na pig ár nyé -
kot vet nek a szov jet fenn ha tó ság alatt
tör tén tek. A sok nyo mo rú ság és fáj da -
lom okoz ta se be kért ma is ne héz meg -
bo csá ta ni. Ez ép pen olyan ne héz kő
volt, mint amely Jé zus sír ját el fed te. Az
ilyen se bek lel ki sír ba he lyez nek ben -
nün ket. De ha a mi szen ve dé sünk
egye sül az ő fáj dal má val, ak kor a tör -
té net nem a le zárt sír ral ér vé get. A föld -
ren gés az Úr fel tá ma dá sa kor az a vi lág -
ren ge tő ese mény, amely a mi sí run kat
is meg nyi tot ta, és meg sza ba dít az egy -
más tól el vá lasz tó fáj da lom tól és ke se -
rű ség től. 

Ez az Úr ha tal mas cse le ke de te! Az
ő sze re te te ren ge ti meg a föl det, hen -
ge rí ti el a kö vet, sza ba dít meg ben nün -
ket, s egy új nap reg ge lé re hív. Ezen az
új haj na lon le szünk új ra egyek test vé -
re ink kel. Azok kal is, aki ket be bör tö -
nöz tek vagy bán tal maz tak. A mag da -
lai Má ri á hoz ha son ló an gyor san el kell
men nünk az öröm nek et től a nagy pil -
la na tá tól, hogy el mond has suk má -
sok nak, mit tett az Úr.

Kér dé sek
1. Me lyek éle tünk nek azok az al kal mai,
hely ze tei, kö rül mé nyei, ame lyek olya -
nok, mint ha sír ba zár ná nak min ket a
szo mo rú ság gal, nyo mo rú ság gal, ag gó -
dás sal és két ség be esés sel együtt?
2. Mi tart vissza ben nün ket at tól, hogy
el fo gad juk Krisz tus fel tá ma dá sá nak
ígé re tét és örö mét?
3. Mennyi re va gyunk ké szek ar ra,
hogy Is ten ígé re tét meg osszuk azok kal,
akik kel ta lál ko zunk?

Imád ság
ÚrJézusunk,akikezdettőlfogvaszeretsz
bennünket!Abbanmutattadmegsze-
retetedmélységét,hogykészvoltálmeg-
halniérettünkakereszten.Ígyosztoz-
tál fájdalmainkbanés félelmeinkben.
Urunk,mostletesszükkeresztedtövé-
beazokatazakadályokat,amelyekel-
választanakbennünketateszereteted-
től.Gördítsdelaztakövet,amelyma
is fogva tart bennünket. Ébressz rá
minketfeltámadásodhajnalára,mert
ígytalálkozhatunktestvéreinkkel,azok-
kalis,akiktőlmaelkülönülünk.Ámen.

elhívottanazöröm
hirdetésére

Ol vas má nyok
l Ézs/Iz 61,1–4: AzénUramnak,azÚr-
naklelkenyugszikrajtam,mertfelkent

engemazÚr.Elküldött,hogyörömhírt
vigyekaszegényeknek.
l Zsolt 133: Ó,milyszépésmilygyönyö-
rűséges,haatestvérekegyetértésbenélnek!
l Fil 2,1–5: Tegyétek teljessé örömö-
metazzal,hogyugyanaztakarjátok.
Ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyetakarvaugyanarratörekedjetek.
l Jn 15,9–12: Ezeket azért mondom
nektek, hogy az én örömöm legyen
bennetek,ésörömötökteljeslegyen.

Ma gya rá zat
A szov jet idők ben le he tet len volt Lett -
or szág ban a ke resz tény élet meg je le ní -
té se a köz mé di á ban. A füg get len ség
meg szer zé se után kez dett a Lett Ál la -
mi Rá dió ke resz tény mű so ro kat su gá -
roz ni. Ezek a ke resz tény prog ra mok a
misszi ót he lyez ték elő tér be. A mű so rok -
ban meg szó la lá si le he tő sé get kap tak a
kü lön bö ző egy há zak, így szá muk ra ez
egy fé le ta lál ko zás is le he tett egy más sal.
A fe le ke ze tek ta nú je lét ad hat ták an -
nak, hogy köl csö nö sen tisz te lik egy mást.
Ez is hoz zá já rult Lett or szág ban az öku -
me ni kus gon dol ko dás hoz. A Lett Ál la -
mi Rá dió ke resz tény mű so rai szer kesz -
tői nek ta pasz ta la tai is hoz zá já rul tak eh -
hez a szel le mi ség hez. Fel is mer ték, az
evan gé li um öröm hí re ar ra buz dít ja a ke -
resz té nye ket, hogy meg él jék Ézsa i -
ás/Iza jás pró fé ci á ját: „AzénUramnak,
azÚrnaklelkenyugszikrajtam,mertfel-
kentengemazÚr.Elküldött,hogyöröm-
hírtvigyekaszegényeknek.”

Ar ra vá gyó dunk, hogy az evan gé li -
um új já te remt se össze tört szí vün ket.
Az öröm hír sza ba dít son meg ben -
nün ket mind at tól, ami meg kö töz és
rab bá tesz. Sa ját szen ve dé se ink mi at ti
szo mo rú sá gunk a je le, hogy hí ján va -
gyunk an nak az erő nek, amely csak Jé -
zus tól jö het. Eköz ben úgy érez zük,
hogy a má sik em ber nek nincs mit ad -
nunk, pe dig ha azt a ke ve set ad juk to -
vább, amink van, ak kor Jé zus azt meg -
sok szo roz za ben nünk és kö rü löt tünk.

Ezt mond ta Jé zus az evan gé li um ban:
„Ahogyan engem szeretett az Atya,
úgyszeretlekénistiteket.Maradjatok
megazénszeretetemben!” Itt ta lál koz -
ha tunk Jé zus nak az zal az örö mé vel,
amely a mi örö mün ket is tel jes sé te szi.
Csak ez a jé zu si öröm te he ti tel jes sé a
mi örö mün ket is. Sőt imád sá ga ink
moz ga tó ja lesz a köl csö nös sze re tet,
aho gyan a zsol tá ros mond ja: „Ó,mily
szépésmilygyönyörűséges,haatest-
vérekegyetértésbenélnek!”

Kér dé sek
1. Mi fojt hat ja el az örö möt a vi lág ban
vagy az egy ház ban?
2. Mit kap ha tunk ke resz tény test vé re ink -
től, hogy Jé zus örö me le gyen ben nünk,
és így az evan gé li um ta núi le gyünk?

Imád ság
SzeretetIstene!Nézzránk,hogymennyi-
re téged szeretnénk szolgálni – lelki
gyengeségünkéselégtelenségünkellené-
re.Töltsdbejelenléteddelszívünklegmé-
lyebbvágyakozását.Töltsdbemegtört
szívünketgyógyítószereteteddel,hogy
úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél
bennünket.Addnekünkazegységaján-
dékát, hogy örömmel szolgálhassunk
Téged, szeretetedet pedig megosszuk
másokkalis.Urunk,Istenünk!Fiad,Jé-
zusKrisztusnevébenkérünk.Ámen.

tanúskodásaközösségről

Ol vas má nyok
l Jer 31,10–13: Megjönnekmajd,ésuj-
jonganakSionmagaslatán.
l Zsolt 122: KívánjatokbékétJeruzsá-

lemnek!Legyenekboldogok,akiktéged
szeretnek.
l 1Jn 4,16b–21: Havalakiaztmondja:
„SzeretemIstent”,satestvérétviszont
gyűlöli,azhazug.
l Jn 17,20–23: Teljessélegyenek,hogyfel-
ismerjeavilág,hogyteküldtélelengem.

Ma gya rá zat
Lett or szág ban több mint egy év ti ze de
van je len a Che min Ne uf, az öku me -
né mel lett el kö te le zett nem zet kö zi ka -
to li kus kö zös ség. Tag jai ka to li ku sok és
evan gé li ku sok. Azok csat la koz tak eh -
hez a kö zös ség hez, akik meg ta pasz tal -
ták a Krisz tus sal va ló kö zös ség ből
ere dő örö met. Eköz ben át él ték a meg -
osz tott ság okoz ta fáj dal mat is. Az zal
jel ké pe zik ezt, hogy az es ti imád ság
ide jén egy üres kely het és os tya tar tót
tesz nek az ol tár ra.

Ta pasz ta la ta ik alap ján eze ket az
ész re vé te le ket tet ték: A ke resz té nyek
kö zöt ti meg osz tott ság az evan ge li zá -
ció iga zi aka dá lya. A vi lág ugyan is nem
tud ja el hin ni, hogy Jé zus ta nít vá nyai
va gyunk, ha az egy más irán ti sze re te -
tünk hi á nyos. El ső sor ban ak kor érez -
het jük a meg osz tott ság fáj dal mát,
ami kor nem tud juk kö zö sen fo gad ni
Krisz tus tes tét és vé rét az úr va cso rá -
ban, az egy ség szent sé gé ben.

Örö münk for rá sa ugyan is Krisz tus -
ban kö zös éle tünk. Eb ben na pon -
ként együtt, egy más kö zel sé gé ben
tud nak él ni a kü lön bö ző ha gyo mányt
hor do zó ke resz tény kö zös sé gek. Eh -
hez az kell, hogy öröm mel fo gad ják
egy más sze re te tét, szol gá la tát, imád -
sá gát és bi zony ság té te lét. Ez az az igaz -
gyöngy, ame lyet csak a Szent lé lek
ad hat ne künk. Jé zus a ha lá lát meg elő -
ző es tén a sze re te tért imád ko zott.
Ma is ezért kul csol juk össze a ke zün -
ket, és Jé zus sal együtt imád ko zunk,
hogy ez az egy ség lét re jö hes sen a
ke resz té nyek kö zött. Imád ko zunk a
püs pö kö kért, a lel ké sze kért és min den
gyü le ke ze ti ta gért, hogy a Szent lé lek
ve zes sen el ben nün ket az egy ség út -
já ra.

Kér dé sek
1. Ho gyan te kin tünk más fe le ke ze tek
ke resz té nye i re? Ké szek va gyunk-e ar -
ra, hogy bo csá na tot kér jünk ko ráb bi
elő íté le te ink mi att?
2. Mit tu dunk ten ni azért, hogy eny -
hít sük a ke resz té nyek kö zöt ti meg osz -
tott sá got?

Imád ság
Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál,
hogymindnyájanegyeklegyünk.Téged
kérünkmostisarra,hogymunkáldaz
egységetakeresztényekközöttakaratod
szerint,hogyaznekedtetszőlehessen.
Urunk, add, hogy Szentlelked által
megtapasztaljuk azt a szenvedést is,
amelyetaszétszakadozottságokoz.Se-
gíts,hogyszembesüljünkbűneinkkel.
Erősíts, hogy reménykedjünk kegyel-
medben.Ámen.

ahívőkszentpapságának
hivatásaazevangéliumhirdetés

Ol vas má nyok
l 1Móz/Ter 17,1–8: Ábrahámleszane-
ved,mertsoknépatyjáváteszlek.
l Zsolt 145,8–12: Kegyelmesésirgalmas
azÚr,türelmehosszú,szeretetenagy.
l Róm 10,14–15: Hogyan higgyenek
abban,akirőlnemhallottak?
l Mt 13,3–9: Atöbbimagviszontjóföld-
beesett,éstermésthozott:azegyikszáz-
annyit,amásikhatvanannyit,aharma-
dikharmincannyit.

Ma gya rá zat
A Lett Nem ze ti Te le ví zi ó nak a Verti-
kale cí mű, va sár nap reg ge li ke resz tény
mű so rá ban ér de kes ész re vé te lek hang -
zot tak el. A mű sor rend sze res su gár -
zá sa je len tet te ki hí vás meg ta ní tot ta a
mű sor ké szí tő ket ar ra, hogy ak kor tud -
ják hi te les sé ten ni Is ten igé jét a nyil -
vá nos ság szá má ra, ha fel is me rik más
ke resz té nyek ben a test vé re ket.

Is ten igé je mos ta ná ban be jut az
ott ho nok ba is, job ban, mint va la ha.
Míg ko ráb ban eset leg csak a be szél ge -
té sek ben ter jedt, most azon ban a te le -
ví zi ón, a rá di ón és leg újab ban a kö zös -
sé gi mé di án ke resz tül is. A szó ar ra is
ké pes, hogy épít sen, de ar ra is, hogy
rom bol jon. A sza vak óce án ja nagy részt
ér tel met len, in kább fel for gat, mint
táp lál. Könnyen meg ful la dunk eb ben
az óce án ban, ha nincs mi be ka pasz -
kod nunk. De meg hal lot tuk a meg men -
tő igét – men tő kö tél ként be lett dob -
va ne künk –, amely kö zös ség re hív és
egy ség be for raszt azok kal, akik ve lünk
együtt meg hal lot ták. Egy kor még nép
sem vol tunk, most pe dig Is ten né pe va -
gyunk.

To vább gon dol va az elő ző ket, el -
mond hat juk, hogy pa pi nép va gyunk.
Azok kal együtt, akik be fo gad ták az ő
igé jét, a mi sza va ink nem csu pán csep -
pek a ten ger ben. Ha tal mas szót kell
szól nunk. Együtt erő tel je sen mond hat -
juk: Jesua – Is ten meg sza ba dít.

Kér dé sek
1. Me lyek azok a sze mé lyes cé lok vagy
más ke resz té nyek kel szem be ni elő -
íté le tek, ame lyek ne héz zé te szik az
evan gé li um hir de té sét?
2. Ki hall tő lünk éle tet adó üze ne tet?

Imád ság
Úr Jézusunk! Te arra figyelmeztettél
bennünket:másokazáltalfogjákmeg-
tudni,hogyatetanítványaidvagyunk,
haszeretjükegymást.Add,hogyszere-
tetedáltalmegerősödveaszeretetben
munkálkodhassunkegyházadlátható
egységén.Segíts,hogyazazörömhír,
amelyet minden szavunkban hirde-
tünk,megmutatkozzonacselekedete-
inkbenis.Ámen.

azapostolokközössége

Ol vas má nyok
l Ézs/Iz 56,6–8: Az én házamat az
imádságházánakfogjákmajdnevez-
nimindennépszámára.
l Zsolt 24: KimehetfölazÚrhegyére?
l Ap Csel 2,37–42: Őkpedigkitartóan
résztvettekazapostolitanításban,akö-
zösségben,akenyérmegtörésébenésaz
imádkozásban.
l Jn 13,34–35: Új parancsolatot adok
nektek,hogyszeressétekegymást:aho-
gyanénszerettelektiteket,tiisúgysze-
ressétekegymást!

Ma gya rá zat
Lett or szág ban a ke resz tény ve ze tők kö -
zös sé ge jó öku me ni kus kap cso la to kat
ápol. Rend sze re sen ta lál koz nak öku -
me ni kus össze jö ve te le ken. Az együtt -
lét hely szí ne Lett or szág leg ma ga sabb
he gye, a Ga i ziņš, il let ve egyéb al ka lom
pél dá ul a negy ven órás imád ko zás
vagy az egy sze rű asz tal kö zös ség. A ta -
lál ko zók alatt a hí vők szün te len imád -
sá ga és is ten tisz te le te tá mo gat ja őket.
Egy-egy ilyen ese mény meg újít ja a ve -
ze tő ket mint Krisz tus mun ka tár sa it.

Így fi gyel he tünk most a lett or szá -
gi Min den Em be rért Va ló Imád ko zás
Há za ala pí tó já nak kö vet ke ző gon -
do la ta i ra. Jé zus pa ran csa ez: sze res sé -

tek egy mást. Ez nem el mé le ti pa -
rancs. Az egy más irán ti sze re tet kö zös -
sé günk ak kor vá lik iga zán konk rét tá,
ami kor nem zet kö zi össze fo gás ban
Krisz tus ta nít vá nya i ként va gyunk
együtt a Szent lé lek ál tal a kö zös imád -
ko zás ban.

Mi nél több ször ta lál koz nak egy -
más sal a ke resz tény fe le ke ze tek ve ze -
tői, an nál in kább vál nak Krisz tus ban
alá za to sak ká és tü rel me sek ké. S ek kor
egy re job ban csök ken nek az elő íté le -
tek, sőt az em be rek fel fe de zik a má sik -
ban Krisz tust. Így vál ha tunk Is ten or -
szá gá nak hi te le sebb ta nú i vá. Ter mé sze -
te sen van olyan idő szak, ami kor az

öku me né bo nyo lult nak tű nik. De az
öröm te li kö zös ség, a sze re tet ven dég -
ség, a kö zös imád ko zás és di cső í tés,
mint az apos to li egy sze rű ség út ja, jár -
ha tó vá vá lik. Így en ge del mes ke dünk a
krisz tu si pa rancs nak: sze res sük egy -
mást, és hir des sük az áment Krisz tus -
nak az egy sé gért va ló imá já ra.

Kér dé sek
1. Mit ta pasz ta lunk ott, ahol a ke resz -
tény fe le ke ze tek tag jai Krisz tus ban
test vér ként kö zös ség ben ta lál koz nak,
együtt ül nek az asz tal hoz, és együtt
imád koz nak?
2. Mit vá runk a püs pö kök től és más
egy há zi ve ze tők től az egy ház lát ha tó
egy sé gé nek út já val kap cso lat ban?
3. Ho gyan tud juk őket eb ben tá mo gat -
ni és bá to rí ta ni?

Imád ság
JézusKrisztusUrunkAtyja,dicsőséges
Istenünk!Egyházadbanaddmindenke-
reszténynekabölcsességlelkét,hogyma-
gunkelőttláthassukaztareménységet,
amelyreelhívtálmindnyájukat.Tudjuk
elhívatásunkcélját:egytestre,egyLé-
lekre,egyÚrra,egyhitre,egykereszt-
re,egyIstenre.Segítsderrenépedet,min-
denekfelettvalóésmindenekbenélőIs-
tenünk.Ámen.

vanegyálmod?

Ol vas má nyok
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: Magaavilágsemtudnábe-
fogadniamegírtkönyveket.

1. NAP

2. NAP 3. NAP

4. NAP

5. NAP

6. NAP

Bib li ai gon do la tok és imád sá gok az ima hét    
aMagyarkatolikuspüspökikonferenciaésaMagyarországiegyházakÖkumenikustanácsa2016.január17–24.közöttújraimahetethirdetakrisztus-hívőkegységéért.
azezéviimahéttémájátalettországikeresztényekdolgoztákki,mottója:„Ar ra hí vat tunk, hogy az Úr nagy tet te it hir des sük!” (1pt2,9)
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Ma gya rá zat
Fáj dal mas a ke resz té nyek kö zöt ti szét -
hú zás. Szen ved nek az egy há zak ami -
att, hogy kép te le nek egy csa lád ként az
Úr asz ta la kö ré gyü le kez ni. Szen ved -
nek a ver sen gés től is. 2005-ben szü le -
tett Lett or szág ban er re egy fé le vá lasz
egy öku me ni kus fo lyó irat, a KasMūs
Vieno?(ma gya rul: Miaz,amiegyesít
bennünket?) for má já ban. En nek a fo -
lyó irat nak kö szön he tők a kö vet ke ző
gon do la tok.

Jó zsef nek van egy ál ma. Ez az álom
Is ten üze ne tét tar tal maz za. Igaz, hogy
ami kor Jó zsef meg osz tot ta ál mát a test -
vé re i vel, ak kor azok ha rag gal és erő szak -

kal vá la szol tak. Az álom ugyan is azt su -
gall ta, hogy a test vé rek nek meg kell ha -
jol ni uk Jó zsef előtt. Vé gül az éh ín ség úgy
ve zet te el a test vé re ket Egyip tom ba,
hogy ott tény leg le bo rul tak Jó zsef előtt.
Bár le bo ru lá suk ban na gyobb volt a fé -
le lem, még is ez lett a meg bé ké lés és a ke -
gye lem pil la na ta.

Jé zus épp úgy, mint Jó zsef, lá to más -
sal szol gált, ami kor ar ról adott át ne künk
üze ne tet, hogy mi lyen is az élet Aty já -
nak or szá gá ban. Ez a lá to más az egy ség
lá to má sa.

De mi is, sok szor épp úgy, mint Jó zsef
test vé rei, gyak ran dü hö sek, szo mo rú ak
és ré mül tek va gyunk et től a lá to más tól
és kö vet kez mé nyé től. Jé zus tő lünk azt
igény li, hogy aláz zuk meg ma gun kat, és
ha jol junk meg Is ten ter ve és aka ra ta
előtt. Mi még is fé lünk Jé zus üze ne te mi -
att, sőt azt félt jük, amit ve szít he tünk. De
a lá to más nem az el vesz tés ről szól.
Sok kal in kább ar ról, hogy még azo kat
a test vé re in ket is vissza sze rez het jük,
aki ket el ve szí tet tünk. Ez lesz az iga zi csa -
lád egye sí tés. 

Sok öku me ni kus írás szü le tett, de a
ke resz tény egy ség ről szó ló lá to más
nem el fo ga dott nyi lat ko za tok kö vet -
kez mé nye lesz – bár ezek a nyi lat ko -
za tok is fon to sak. Is ten ígé re te, ame -
lyet Jé zus ál tal ka punk, messze fe lül -
múl min dent, amit sza vak kal vagy
be tűk kel ki tu dunk fe jez ni. Fon tos az
ígé ret, hogy az élet té vál jon ben nünk
is, imád ság ban is, de a misszi ónk ban
is. S úgy le gyen ott az éle tünk ben, hogy
meg oszt has suk test vé re ink kel az ígé -
ret hí rét, mi köz ben az meg is va ló sul
az egy más irán ti sze re tet ben.

Kér dé sek
1. Ho gyan te het jük le sa ját ál ma in kat
Krisz tus lá ba elé a ke resz tény egy ség ér -
de ké ben?
2. Ho gyan hív ja Jé zus ígé re te a ke resz -
tény egy há za kat az egy ség re és a meg -
úju lás ra?

Imád ság
MennyeiAtyánk!Adjnekünkigazialá-
zatot,hogyhangodatmeghalljuk.Adjiga-
zikészséget,hogyhívásodatelfogadjuk.
Tégykészségessébennünket,hogyígére-
tedetmegosszukegymássalazegyházegy-
ségénekügyében.Segítsminket,hogyki-
gyógyuljunk a széthúzás betegségéből.
Tudjuk,hogyaholmegosztottságvan,ott
kőszív dobog a hússzív helyén. Add
Szentlelkedet,hogytüzelobbantsaláng-
raszívünket.Bátorítsminket,hogyKrisz-
tusbankeressükazegységet,súgylegyünk,
mintahogyanJézusisegybenned.Azért,
hogyavilágelhiggye:teküldtélbennün-
ket.Jézusnevébenkérünk.Ámen.

együttimádkozva

Ol vas má nyok
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: Legyetekbölcsekésjóza-
nok,hogyimádkozhassatok.
l Jn 4,4–14: Akiabbólavízből iszik,
amelyeténadokneki,sohatöbbémeg
nemszomjazik,mertörökéletrebuz-
góvízforrásáváleszbenne.

Ma gya rá zat
Lett or szág ban van egy kis ke resz tény
vá ros, Ma do na, ahol az öku me ni kus
ima hét nyolc na pon át tart. Itt az
együtt imád ko zás se gí tet te a la ko so kat,
hogy ba rá ti kap cso lat ala kul jon ki
kö zöt tük. En nek kü lön le ges gyü möl -
cse volt egy öku me ni kus ká pol na
meg nyi tá sa a vá ros köz pont ban, evan -
gé li kus, ka to li kus és or to dox ele mek -
kel. A ma do nai ke resz té nyek itt fo lya -
ma to san imád koz nak. A ta pasz ta la tuk
az, hogy amíg Is ten né pe meg osz tott
lesz, és a ke resz té nyek el ide ge ned ve él -
nek egy más tól, ad dig olya nok va -
gyunk, mint Jé zus volt Sa má ri á ban:
ide gen ként, ide gen föl dön, bi zony ta -
lan ság ban, fel fris sü lés és pi he nés le he -
tő sé ge nél kül.

Iz ra el né pe is olyan biz ton sá gos
he lyet ke re sett, ahol imád hat ta az
Urat. Ézsa i ás/Iza jás vi lá go san szólt a
min den ha tó Úr cse le ke de te i ről: őrö ket
ál lí tott Je ru zsá lem fa la i ra. Így né pe éj -
jel-nap pal biz ton ság ban tu dott is ten -
tisz te le tet tar ta ni. Az ima hét al kal má -
val a gyü le ke ze tek és a temp lo mok
olyan vé dett hellyé vál nak, ahol az
együtt mon dott imád sá gok ban tör té -

nik meg a hí vek lel ki fel fris sü lé se.
Azt vár juk et től a hét től, hogy mi nél
több időt tölt hes sünk el együtt imád -
ko zás sal. Ahol ugyan is együtt imád -
koz nak, ott az imád ko zók eggyé vál -
nak Krisz tus ban.

Kér dé sek
1. Ho gyan se gít het jük elő a köl csö nös
ven dég sze re te tet a he lyi gyü le ke ze tek -
ben?
2. Kör nyé kün kön van-e olyan hely,
ahol a kü lön bö ző ke resz tény ha gyo má -
nyú fe le ke ze tek össze tud nak gyü le kez -
ni imád ko zás ra? Ha nincs, tu dunk-e
ta lál ni ilyen he lyet?

Imád ság
ÚrJézusunk!Teaztkértedapostolaid-
tól,hogyébrenlegyenek,ésimádkozza-
nakveled.Haddajánljunkavilágnak
védettidőtéshelyet,aholazemberekfel-
üdüléstésbékességettalálnak,hogymás
keresztényekkelegyüttimádkozvameg-
ismerhessünkTéged.Ámen.

egységértégőszívek

Ol vas má nyok
l Ézs/Iz 52,7–9: Milyenkedvesannakaz
érkezése,akiörömhírreljönahegyeken
át!Békességethirdet,örömhírthoz.
l Zsolt 30: Tegyászomatörömrefordí-
tottad.
l Kol 1,27–29: Milyengazdagetitokdi-
csőségeapogánynépekközött.Ezati-
tokaz,hogyKrisztusközöttetekvan.
l Lk 24,13–36: Mózestőlmegvalamennyi
prófétától kezdve elmagyarázta nekik
mindazt,amiazÍrásokbanrólaszólt.

Ma gya rá zat
Lett or szág ban a kü lön bö ző ke resz -
tény fe le ke ze tek az Alp ha kur zu son ke -
resz tül mun kál kod nak együtt az evan -
ge li zá ci ó ért. Ezt a kur zust az ang li kán
egy ház fej lesz tet te ki Lon don ban.
Azok a let tek, akik e prog ram ban vál -
tak hí vők ké, meg nyíl tak ar ra is, hogy
más ke resz tény fe le ke ze tek kel együtt -
mű köd je nek. Ta pasz ta la tuk sze rint a
Je ru zsá lem ből Em maus ba me nő szo -
mo rú ta nít vá nyok még azt a re mé nyü -
ket is el ve szí tet ték, hogy Jé zus len ne a
Mes si ás. Ezért is hagy ták el kö zös sé -
gü ket. Ez az el vá lás az el szi ge te lő dés út -
ját is je len tet te. Úgy tér tek azon ban
vissza Je ru zsá lem be, hogy al kal mas sá
vál tak az evan gé li um üze ne té nek el -
mon dá sá ra. Az üze net Jé zus fel tá ma -
dá sá ról szólt. Olyan hír ez, amely kö -
zös sé get te remt.

Gya ko ri, hogy a ke resz tény fe le ke -
ze tek ver seny szel lem ben pró bál nak
evan ge li zál ni az zal a cél lal, hogy mi -
nél töb be ket nyer je nek meg a sa ját gyü -
le ke ze tük szá má ra. E cél azon ban el -
ho má lyo sít ja azt a tö rek vést, hogy
má sok is hall has sák ál ta luk az evan gé -
li um élet adó üze ne tét. Az iga zi evan -
ge li zá ció olyan uta zást je lent Em -
maus ból Je ru zsá lem be, amely az el kü -
lö nü lés ből az egy ség re ve zet.

Kér dé sek
1. Van nak csa ló dá sok, ame lyek el kü lö -
ní te nek má sok tól. Me lyek ezek?
2. Van nak aján dé kok – kez de mé nye -
zé sek, mód sze rek, prog ra mok –, ame -
lye ket más ke resz tény fe le ke zet től ka -
punk. Me lyek ezek?

Imád ság
Urunk,Jézusunk!Tegyújtottadlángra
szívünket,ésküldtélvisszaazútontest-
véreinkhez, ajkunkon az evangélium
üzenetével.Segítsmeglátnunk,hogya
reményésaparancsolataidirántien-
gedelmesség egyre jobban munkálja
népedegységét.Add,hogymegértsük
szavadat.Tanítsarra,hogyparancso-
lataidnak engedelmeskedjünk. Ben-
nünket is vezess keresztény egységre,
amelyértsokkereszténytestvérünkkel
együttkönyörgünk.Ámen.

7. NAP

8. NAP

              nap ja i ra Szlo vák nap Bé ká son.A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet -
tel vár ja hí ve it és ba rá ta it ja nu ár 17-én az össze gyü le ke zés nap já ra a bé kás -
me gye ri evan gé li kus temp lom ba (1038 Bu da pest, me ző u. 12.). dél előtt 10
óra kor öku me ni kus is ten tisz te let; a li tur gi át gu lá csi né Fa bu lya Hil da, a szlo -
vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze vég zi, szlo vák és ma gyar
nyel ven igét hir det Kó nya At ti la, a Bol dog Öz séb-temp lom plé bá no sa. dél -
ben kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in ket. 14 óra kor dr. Ko vács An na elő adá -
sa Ján Ba bi lon pes ti pol gár szlo vák nyel vű sza kács köny vé ről. Az al ka lom ra
a be lé pés in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat jó szív vel fo gad juk.

Öku me ni kus ta lál ko zó. min den hó nap har ma dik va sár nap ján 17.30-kor öku -
me ni kus ta lál ko zó ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a
ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da -
pest, ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben Az egy ház egy -
sé gé ért – az év egé szé ben gon do lat je gyé ben.

A ja nu ár 17-i té ma: Szol gá la ta ink öku me ni kus ta pasz ta la tai, kü lö nös te kin -
tet tel az is ko lai al kal mak ra. Elő adó: dr. Ko váts györgy lel ki pász tor. A tel jes li -
tur gi á jú is ten tisz te le ti szol gá lat köz pon ti üze ne te: ki rá lyi pap ság (1Pt 2,9). szol -
gá lat te vő: dr. zsig mondy Ár pád lel kész. 

sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku me ni kus Kö zös ség, a volt KÖT,
a Fo kolá re, va la mint az in ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma gyar ré  gió -
 já nak tag ja it és ba rá ta it is. 

Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

Asz ta li be szél ge tés az iro dal mi mú ze um ban. Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul -
tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi iro dal mi mú ze um mal együtt mű köd ve sze re tet -
tel vár ja az ér dek lő dő ket kö vet ke ző dis pu tá já ra a Pe tő fi iro dal mi mú ze um -
ba (Bu da pest v. ker., Ká ro lyi u. 16.). idő pont ja: ja nu ár 28. (csü tör tök), 18 óra.

dis pu ta part ne rek: györgy Pé ter esz té ta és Weh ner Ti bor mű vé szet tör té -
nész. mo de rá tor: ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. Té ma: Em lék mű
és/vagy em lé ke zet.

A ren dez vény re a be lé pő fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak, nyug dí ja sok nak
300 Ft. (A be lé pő meg vá sár lói a Pe tő fi iro dal mi mú ze u mot tá mo gat ják.) A be -
szél ge tés élő ben kö vet he tő a Pim.hu ol da lon is. A ren dez vény Fa ce book-ol -
da la: https://www.fa ce book.com/events/780329905405211/. Hon lap: Asz ta li.hu.

HIRDETÉSEK

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

G YÁ S Z  J E  L E N  T É S

Fáj da lom mal tu dat juk mind azok kal,
akik is mer ték, hogy Kutas Emilné
báró Podmaniczky Márta éle té nek
101. évé ben sze re tő csa lá di kör ben föl -
di út já nak vé gé re ért. Te me té se 2016.
ja nu ár 12-én 14.30-kor a bu da pes ti 
Far kas ré ti te me tő Ma ko vecz-ra va ta -
lo zó já ból volt. „Ez csak a szál lá sunk,
örök ott hon ránk oda fönn vár.”

AszövegforrásaaMagyarKato-
likusPüspökiKonferenciaésaMa-
gyarországiEgyházakÖkumenikus
Tanácsánakkiadásábanmegjelent
imahetifüzet.
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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 ke rü lő ige vers egy cso dá la tos jö ven dö lés ré -
sze. Iz rá el né pe ha za tér het a fog ság ból, gyá szuk öröm re for dul. És Is ten nem
csu pán a sza ba du lást hoz za el né pé nek tag jai szá má ra, de ígé re tet tesz ar ra is,
hogy gon dos ko dik ró luk. Az égi ek re te kin tő, hi tünk ben erő sí tő ka rá cso nyi ün -
ne pek múl tá val, az új év el ső nap ja i ban ta lán is mét in kább a föld re irá nyul a te -
kin te tünk. Ag go dal ma ink közt, hogy va jon mit hoz ez az új esz ten dő, tár juk ki
bi za lom mal a ke zün ket gond vi se lő Urunk fe lé!

hétfő(január18.)
Nefélj,csakhiggy! Mk 5,36 (Ézs 43,16; 2Kor 3,[9–11]12–18; 1Tim 2,1–7) Még sem -
mit sem ér zé kel het Ja i rus ab ból, ami le á nyá val tör tén ni fog. A cso dá ra még vár -
ni kell. Sőt épp az imént hoz ták a hírt, hogy nem ér de mes fá rasz ta ni a Mes tert,
a lány ha lott. Mi ma radt Ja i rus nak fo gó dzó ként? Csu pán Jé zus biz ta tó sza va.
De Krisz tus sza vá nak ere je van: hi tet te remt, élet re kelt. Ak kor mi ért fél nénk?

kedd(január19.)
JézusKrisztusmondja:Haszerettekengem,megtartjátokazénparancsolatai-
mat. Jn 14,15 (5Móz 6,16; Jn 1,43–51; 1Tim 2,8–15) Úgy tű nik, mint ha fel té telt szab -
na Jé zus, hogy csak ak kor le he tünk a ta nít vá nyai, ha meg tart juk pa ran cso la ta -
it. Pe dig ő itt a leg egy sze rűbb össze füg gés ről be szél. Jé zus nem el vá rás ként szól
pa ran cso la ta i nak meg tar tá sá ról, ha nem mint kö vet kez mény ről. Aki Jé zust sze -
re ti, az töb bé már nem bír szem be sze gül ni Is ten aka ra tá val, sőt tet sze ni akar
Urá nak.

szerda(január20.)
MiisazUratakarjukszolgálni;bizony,őamiIstenünk! Józs 24,18b (1Kor 4,1;
Jn 3,31–36; 1Tim 3,1–13) Jó zsué jól is mert bi zony ság té te lé re, hogy ő és az ő há -
za né pe az Urat kí ván ja szol gál ni, vá lasz ként hang zik el a nép egé szé nek hit val -
lá sa a ma elénk ke rü lő ige vers ben. Ezen a „mi is”-en hang súly van. Mó zest kö -
ve tő ve zé rük áll ha ta tos hi te kö ve ten dő pél dá vá lesz Iz rá el egé sze szá má ra. Pe -
dig Jó zsué nem ma gát ál lít ja a kö zép pont ba a si ke mi or szág gyű lé sen, ha nem
azt az Is tent, aki mind vé gig ki tar tott né pe mel lett hű ség gel. Em lé kez te ti hall -
ga tó sá gát mind ar ra, amit az Úr tett Iz rá e lért a pusz tai ván dor lás so rán. Va jon
a mi sza va ink nyo mán éb red-e a vágy a hall ga tó sá gunk ban, hogy ők az Urat akar -
ják szol gál ni?

Csütörtök(január21.)
AdjatokhálátazAtyának,akialkalmassátetttiteketarra,hogyaszentekörök-
ségében,avilágosságbanrészesüljetek. Kol 1,12 (Zsolt 79,13; Jel 1,[1–2]3–8; 1Tim
3,14–16) Gyak ran hasz nál juk hit ben já rók ra a ki fe je zést: „vi lá gos sá guk van”. Az
ilyen em ber kris tály tisz tán ér ti Is ten igé jét, fel is mer te éle té ben Krisz tus meg -
vál tói mun ká ját, s élő re mény sé ge van az örök élet fe lől. Pál apos tol an nak az
örö mé nek ad han got a ko los sé i ak hoz írott le ve lé ben, hogy a gyü le ke zet tag jai
el ju tot tak er re a vi lá gos ság ra. Ám egy ér tel mű vé is te szi szá muk ra, hogy ez a tisz -
tán lá tás, vagy is a hit nem em be ri pro duk tum, ha nem aján dék. És ezért az Atyát
il le ti a di csé ret. Va jon eszünk be szo kott-e jut ni, hogy há lát ad junk a hit aján -
dé ká ért?

péntek(január22.)
Pálírja:Ennélfogvaarajtatoktúlesőterületekenishirdetjükazevangéliumot.
2Kor 10,16 (Zsolt 105,1; 1Kor 2,6–10; 1Tim 4,1–11) A víz ke reszt ün ne pét kö ve tő
utol só hét a vé gé hez kö ze le dik. A ma elénk ke rü lő ige vers is mét em lé kez tet ben -
nün ket Krisz tus ígé re té re, hogy Is ten igé je el jut a föld vég ső ha tá ra i hoz. Az öku -
me ni kus ima hét al kal mai is kéz zel fog ha tó vá te szik szá munk ra, hogy a Szent -
lé lek éb resz tő mun ká ja nincs fe le ke zet hez, or szá gok vagy ép pen kon ti nen sek
ha tá ra i hoz köt ve. A kér dés azon ban az, hogy va jon a mi kö re in ken be lül élők
– is me rő se ink, csa lád tag ja ink – is me rik-e az evan gé li u mot. Le gyen bá to rí tás -
sá szá munk ra a zsol tá ros fel hí vá sa: „Hirdessétektetteitanépekközt!”

szombat(január23.)
Akiaggódikszívében,azleverttélesz,ajószóviszontfelvidítja. Péld 12,25 (Fil
4,5; 4Móz 6,22–27; 1Tim 4,12–5,2) Sok bölcs gon do lat alap szik jó meg fi gye lé -
sen, gaz dag élet ta pasz ta la ton. Így a Pél da be szé dek köny vé nek szer ző je is
szám ta lan szor szem lél het te meg em ber tár sa in, hogy mi lyen le vert ál la pot ba jut -
tat hat el az ag go dal mas ko dás. De va jon mi le het az a jó szó, amely el osz lat hat -
ja a két ség, a fé lel mek kö dét? A vá laszt er re a kér dés re a mai nap új szö vet sé gi
igé jé ben ta lál juk meg: „AzÚrközel!” Az ag gó dó em ber azt gon dol ja, ma gá ra
van hagy va ter he i vel. Ám Is ten sza va Krisz tus ban ép pen az, hogy ve lünk van
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.

g B.Pintér Márta
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Pé ter nek, Jé zus ta nít vá nyá nak üze ne te
egy két sé gek kel küz dő gyü le ke zet szá -
má ra író dott, ha tá ro zott, vi lá gos és
erő tel jes. Pé ter bi zony ság té te le hi te les,
mert az ő sze mé lyes, meg pró bált hi te
ere de ti en em be ri. Ott volt Jé zus mel lett,
lát ta a cse le ke de te it, hal lot ta a sza va it, és
mély sé ge sen gyar ló mó don nem ér tett
be lő lük so ká ig mást, mint pom pás győ -
zel met. Jé zus nem hal hat meg, Jé zust
nem fog hat ják el. Ma ni pu lál ha tó em be -
ri lel ke a leg könnyebb re mény ség be
ka pasz ko dott. A ki jó za no dá sért nagy
árat fi ze tett, el bu kott, mint sok szor mi
mind annyi an. Fé lel mé ben meg ta gad ta
azt, akit sze re tett. Ez a na gyon is em ber
Pé ter, ami kor va ló sá go san át él te a fel tá -
ma dott Krisz tus meg bo csá tó sze re te tét,
va ló ban meg tud ta, hogy mit je lent az a
mon dat: „TevagyaKrisztus,azélőIsten
Fia!”(Mt 16,16)

péteriüzenet.Pé ter, aki tö ré keny em -
ber sé gé ben át él te Jé zus sza ba dí tó ere jét,
bú csú zó ul igen sú lyos és ha tá ro zott bi -
zony ság té telt hagy a két sé gek kel küz dő
gyü le ke ze tek nek: meg is mer tet te az em -
be rek kel Jé zus ha tal mát és ere jét. Úgy ta -
pasz tal ta meg a Mes tert, mint aki nek van
ere je és böl cses sé ge meg fe le lő idő ben a
meg fe le lő szót szól ni és cse le ked ni. Az
erő mel lett a Jé zus ról szó ló ta nú ság té -
tel má sik fon tos tar tal ma a pa rú zia.
A pa rú zia azt je len ti, hogy je len lét, ott -
lét, al kal mas idő ben va ló meg je le nés.

Igen, Jé zus ál tal je len van az Is ten. A „va -
gyok, aki va gyok” Is te ne kö zös sé get
vál lalt a nyo mo rú ság völ gyé nek la kó i val,
és je len van kö zöt tük. Jé zus evan gé li u -
má nak ezt a két mo men tu mát tart ja Pé -
ter a leg fon to sabb nak: erő és je len lét.

személyesbizonyságtétel. Ezt a kris -
tály tisz ta üze ne tet sze mé lyes bi zony -
ság té te lé vel ala poz za meg. Ő nem ki -
ta lált me sék alap ján hir de ti or szág-vi -
lág nak a meg győ ző dé sét. Mint ha tud -
ná, mi lyen ki ta lált, ma ni pu lált me sék
ke rin ge nek a vi lág ban, hogy az em be -
re ket ideo ló gi ai áram la tok ba te rel jék!
Ő egy igen sze mé lyes és kü lön le ges ta -
pasz ta lat ra épít. „…szemtanúivoltunk
istenifenségének.MertamikorazAtya
Istentőltisztességetésdicsőségetnyert,
ésilyenszózatotintézetthozzáafelsé-
gesdicsőség:»EzazénszeretettFiam,
akibengyönyörködöm«,eztamenny-
ből jött szózatot mi hallottuk, mert
együttvoltunkveleaszenthegyen.” (2Pt
1,16b–18) 

Pé ter szá má ra meg ha tá ro zó volt,
hogy meg ta pasz tal hat ta lát ha tó an és
hall ha tó an Is ten di cső sé gét. Meg él het -
te azt is, hogy Is ten ke gyel me át tud ja
for mál ni az ő bű nös éle tét itt, a va ló ság
ko or di ná tái kö zött. Ez a ket tős ta pasz -
ta lat, a fény nek és Is ten át for má ló je len -
lé té nek ta pasz ta la ta adott erőt sza va i nak,
és ad erőt a gyü le ke ze tek nek is, hogy vál -
lal has sák a vi lág ban rá juk vá ró utat. Ez

ad erőt a böj ti ön vizs gá lat fá rad sá gos sö -
tét sé gét bi za lom mal és hit tel vál lal ni. Ez -
zel a re mény ség gel néz zünk a fény fe lé.

Lám pás a hét köz na pok ban. Pé ter
sa ját sze mé vel lát ta és hal lot ta. Há nyan
sze ret nék ki szá mít ha tó an, a vi lág le ír -
ha tó ko or di ná tái kö zött lát ni és ta pin -
ta ni Is ten di cső sé gé nek köz vet len kö -
zel sé gét! A nyo mo rú ság völ gyé ben, a
sö tét ség vi lá gá ban azon ban Is ten di cső -
sé gét csak a hit lá tá sa fed he ti fel.
A völgy ben, a sö tét ben vi szont nem va -
gyunk egye dül és ta nács ta la nok: „Ezért
egészenbizonyosnaktartjukaprófétai
beszédet,amelyrejólteszitek,hamint
sötéthelyenvilágítólámpásrafigyeltek,
amígfelragyoganap,ésfelkelahajnal-
csillagszívetekben.” (2Pt 1,19) 

Az ün nep fé nye most szer te fosz lik,
és min den ki el in dul egyé ni út ján.
Van, aki a böj ti ön vizs gá lat ra kon cent -
rál. Van, akit a gyer me kei fö löt ti ag go -
dal mak fog lal nak le. Van, aki a mun -
ka he lyi, hi va tás be li ki hí vá sok sű rű jé -
ben ta lál ja ma gát. Van, aki nap mint
nap szem be sül a szo mo rú ság gal, be -
teg ség gel, ki szol gál ta tott ság gal, ott -
hon ta lan ság gal vagy el len sé ges ke dés -
sel. Bár mely hely zet ben le gyünk, jól
tesszük, ha a pró fé tai szó ra fi gye lünk,
az a lám pá sunk eb ben a sö tét ség ben.
A hang zó ige át ve zet, át se gít, mint vi -
lá gí tó to rony az el té vedt ha jóst a nagy
vi ha ron. Ez a szó a di cső ség nagy fé -
nyé ből táp lál ko zik, és haj nal csil lag ként
ve zet lé pés ről lé pés re a fény fe lé.

g aDorjáni DeZső Zoltán

Azigehirdetésteljesszövegemegjelenta
Színekharmóniája címűökumenikus
igehirdetés-gyűjteményben(szerk.Sza-
bóLajos,LutherKiadó,Budapest,2015).

A  V A S Á R N A P  I G É J E

„FölöttedottragyogazÚr,dicsőségemeglátszikrajtad.” (Ézs 60,2)

Víz ke reszt ün ne pe után az utol só hé ten az Útmutató reg ge li
s he ti igéi a meg di cső ült Krisz tust lát tat ják ve lünk, aki ben az
Ige test té lett, és az Úr is ten di cső sé ge je lent meg, mert ő az
Atyá val egy! „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy
Jé zus Krisz tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá -
sát.” (2Kor 4,6; LK) „Az Úr nak ne ve le gyen ál dott örök ké.”
(GyLK 746) Meg di cső ü lé se kor az Úr Jé zus há rom ta nít vány
sze me „láttáraelváltozott:arcafénylett,mintanap,ruhájape-
digfehérenragyogott,mintavilágosság.[…]Fényesfelhőbo-
rítottabeőket,éshanghallatszottafelhőből:Ezazénszere-
tettFiam,akibengyönyörködöm,őthallgassátok!” (Mt 17,2.5)
Luther dr. így foly tat ja: „Ben ne szál lok le hoz zá tok, hogy lát -
has sa tok. Kik hoz zám vágy tok, a bűn től sza ba dul ni és üd vö -
zül ni sze ret né tek: őben ne – de se hol má sutt! – ti is, mind el -
ér het tek s meg ta lál hat tok. Mert Krisz tus ban »la ko zik az Is -
ten ség nek egész tel jes sé ge«. Raj ta kí vül nincs Is ten!” A rej -
tett di cső sé gű Is ten Fia most té ged bá to rít: ne félj! És szá mod -
ra sem ma rad más, csak Jé zus egye dül! Ezért kérd és imádd
őt (lásd EÉ 387)! Pál sze rint az Úr is ten ere jé nek kin cse a Jé -
zus di cső sé gé ről szó ló evan gé li um. Tes tünk cse rép edé nyé ben
van, „hogyeztarendkívülierőtIstennektulajdonítsuk[…].Jé-
zushalálát[…]testünkbenhordozzuk,hogy[…]életeislát-
hatóválegyen…” (2Kor 4,7.10) Krisz tus a Szent lé lek ál tal vá -
lik je len va ló vá övéi éle té ben. „…ésaholazÚrLelke,ottasza-
badság.” S mi vissza tük röz zük „azÚrdicsőségétmindnyájan,
ugyanarraaképreformálódunkátazÚrLelkeáltaldicsőség-
rőldicsőségre”. (2Kor 3,17–18) Fü löp és Ná tá na él el hí vá sa kor
is meg nyil vá nult Krisz tus di cső sé ge: „…meglátjátokameg-
nyíltegetésazIstenangyalait,amintfelszállnak,ésleszáll-
nakazEmberfiára.” (Jn 1,51; lásd 1Móz 28,12.13) A jó hír ez:
az örök üd vös ség csak e föl dön nyer he tő el Krisz tus ban. Mert:
„AzAtyaszeretiaFiút,éskezébeadottmindent.Akihisza
Fiúban,annakörökéletevan…” (Jn 3,35.36) En ge del mes ked -
jünk a hű ta nú nak most, hogy vissza jö ve te le kor ő or szá ga
né pé vé és pa pok ká te gyen min ket! „Íme,eljönafelhőkön,
ésmeglátjamindenszem…”„ÉnvagyokazAlfaésazÓme-
ga,ígyszólazÚrIsten,akivan,ésakivolt,ésakieljövendő:
aMindenható.” (Jel 1,7.8) Pál Is tennek a tit kos, a vi lág elől
el rej tett böl cses sé gét hir de ti, de amely Krisz tus ban fel is mer -
he tő; „…megvanírva:»Amitszemnemlátott,fülnemhal-
lott,ésemberszívemegsemsejtett,aztkészítetteelIstenaz
őtszeretőknek.«NekünkpedigkinyilatkoztattaIstenaLélek
által,mert…” (1Kor 2,9–10) Ka rá csony ün nep kö rét min dig
az áro ni ál dás zár ja: „ÁldjonmegtégedazÚr,ésőrizzenmeg
téged!RagyogtassarádorcájátazÚr,éskönyörüljönrajtad!For-
dítsafelédorcájátazÚr,ésadjonnekedbékességet!” (4Móz 6,24–
26) Kérd: „Áldj meg min ket, Úr is ten, / A te jó vol tod ból, / Vi -
lá go sítsd el mén ket / Ir gal mas sá god ból! / Or cád vi lá gos sá ga
/ Has son min ket ál tal, / Hogy él tünk ben e föl dön / Jár junk igaz -
ság gal!” (EÉ 323,1) g

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Nemamagunkigaztetteiben,hanematenagyirgalmad-
banbízvavisszükelédkönyörgéseinket.” (Dán 9,18c)

Het ve ned he té ben az Útmutató reg ge li és he ti igéi az Úr is ten
le en dő gyer me ke i nek el hí va tá sá ról s ki vá lasz tá sá ról ta ní ta nak.
Septuagesima: het ven nap pal fe hér va sár nap előtt Is ten hez ki -
ál tunk (lásd Zsolt 18,4), ő el bi za ko dott ság ból oda adó is ten -
tisz te let re hív ja né pét. Böjt elő nyi tá nya ként szól a fel szó lí tás:
„Him nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne ke i ből!” (GyLK 769)
Jé zus sza va: „Az Is ten lé lek, és akik őt imád ják, azok nak lé -
lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24; LK) Má ig tart
a to bor zás Is ten or szá gá ba! A mennyei Gaz da nem igaz ság -
ta lan; min den fel fo ga dott mun kás ju tal ma azo nos: örök élet!
„Énpedigazutolsónakisannyitakarokadni,mintneked.[…]
azértvagyirigy,merténjóvagyokhozzájuk?[…]Ígylesznek
azutolsókbólelsők,ésazelsőkbőlutolsók.” (Mt 20,14–16) Lu-
ther ta nít: „Sen ki sincs oly nagy és jut hat oly ma gas ra, hogy
at tól ne kel le ne fél nie: ő lesz a leg ki sebb. Vi szont sen ki se fet -
reng het s buk hat oly mély re, hogy ne re mél het né: ő lesz a leg -
na gyobb. Mert itt meg szű nik min den ér dem, s egye dül Is ten
ke gyel me dönt; hogy az el ső ből eset leg utol só és az utol só ból
el ső le gyen.” És Pál a ke gye lem ből ka pott üd vös sé gé nek tu -
da tá ban (lásd Ef 2,8) ver se nyez a her vad ha tat lan ko szo rú ért
is, mert aki győz, az ju tal mat kap Jé zus tól (lásd Jel 2.3. rész).
„Éntehátúgyfutok,mintakielőttnembizonytalanacél[…],
ésengedelmesséteszematestemet,hogyamígmásoknakpré-
dikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”
(1Kor 9,26–27) Jé zus meg hí vat ja ma gát a fő vám sze dő há zá -
ba, „mivelhogyőisÁbrahámfia.MertazEmberfiaazértjött,
hogymegkeresseésmegtartsaazelveszettet”. (Lk 19,9–10) Min -
den bű nös, ki öröm mel be fo gad ja őt, üd vös sé get nyer ma is.
A min den em be ri tel je sít ményt meg elő ző is te ni sze re tet már
a vá lasz tott nép re is ki áradt: „…azért[választottki],mertsze-
retbenneteket.[…]ÁllhatatosIstenő,akihűségesenmegtart-
jaszövetségét…” (5Móz 7,7–9) Áb ra hám sem sa ját ere jé ből, cse -
le ke de te i ből iga zult meg, ahogy mi sem! „Akipedignemfá-
radozik,hanemhiszabban,akimegigazítjaazistentelent,an-
nakIstenahitétszámítjaigazságul.” (Róm 4,5) Pál fi gyel mez -
tet: az irigy ség, a sze mély vá lo ga tás s a vi szály ko dás a lel ki kis -
ko rú ság je lei a gyü le ke zet ben! Is ten mun ka tár sai a sa ját lel -
ki aján dé ka ik kal szol gál nak, de egy kö zös alap ra épí te nek, ő
az Úr Jé zus! „Akiültetésakiöntöz:egyek,ésmindegyikama-
gajutalmátkapjamajdfáradozásáhozméltóan.” (1Kor 3,8) Az
Úr meg vi gasz tal ja őt fé lő né pét: „Azéntulajdonommálesz-
nek.[…]Könyörületesleszekhozzájuk…” (Mal 3,17) És az Úr
gyer me ke i nek el hí va tá sá ról és ki vá lasz tá sá ról ta nít ja Pál:
„…azokatválasztottakiIsten,akikavilágszemébenbolondok
[…],erőtlenek[…],lenézettek[…],hogyegyetlenembersedi-
csekedjékazIstenszíneelőtt.Azőmunkájaaz,hogytiKrisz-
tusJézusbanvagytok.” (1Kor 1,27–30) Min ket is: „El fo gad tál
és el hív tál, / élő Jé zus, Mes te rünk. Ke gye lem, hogy / ve led já -
ró ta nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475) g Garai anDrás
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Nézz a fény fe lé!

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !


