
 

 

 

 
 

 

 
(Ézs 66,13) 

 

  

 A Bibliát rendszeresen – általában az Útmutató alapján – forgató testvéreim velem együtt 

tudják, hogy az ott adott napi, heti, havi igék az új fordítású, revideált Bibliából származnak. Így 

van ez a 2016-os év igéjével is. Az én Bibliám viszont a Károli Gáspár által fordított 1970-es 

kiadású. Abban a hivatkozott ige így hangzik: „Mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak 

titeket én.” 

 Nincs lényegi különbség a két üzenet között: itt az örömüzenet az, hogy mindannyian, akik 

gondjainkkal, bánatainkkal, hittel, bizalommal Istenünkhöz fordulunk, vigasztalást kapunk. Ézsaiás 

próféta mindkét szövegváltozatban az Úrtól kapott vigasztalást az anya-fia kapcsolaton keresztül 

szemlélteti ugyan, de a vigasztalásra vonatkozó ígéret férfiakra-nőkre, fiukra-lányokra egyaránt 

vonatkozik. 

 A Biblia a keresztyénség alaptörvénye, amely évezredek óta változatlanul igaz, a civil 

társadalmak alaptörvényeivel szemben nem szorult és ma sem 

szorul változtatásra, módosításra. Olyan 

alaptörvény ez, amely a mindennapi életünk során 

felmerült kérdésekre, problémákra választ ad. 

„Csak” hittel, Urunkra történő teljes ráhagyatkozással, 

a világ „zaját” kizárva, a csendes szobánkban, lélekben-

szívben nyitva, de mégis elcsendesülve kell olvasnunk. 

Nem állítom, hogy számomra minden üzenet egyből átjön, hogy 

elsőre megértem az adott ige mondanivalóját. Olyankor 

elolvasom még egyszer, de bizony előfordul – elsősorban az 

Ószövetség igeszakaszai esetében –, hogy még mindig nem értem. 

 Nem így vagyok – és remélem sokan hasonlóképpen vannak – a 2016. év igéjével. Ez az 

örömüzenet, a vigasztalásra vonatkozó ígéret, teljesen érthető. Az valószínűleg Ézsaiás korának 

gondolkodását tükrözi, hogy az isteni vigasztalást – amelyben mindenki részesülhet – milyen 

hasonlattal mutatja be. Hangsúlyozni az idézett igeszakasz második felét szeretném: „.úgy (akként) 

vigasztallak én titeket.” Tehát nemcsak a fiukat, férfiakat, hanem mindenkit: titeket. Időhorizont 

tekintetében különbséget látok az édesanya és Istenünk között: az édesanya vigasztaló szeretetében 

gyermekei addig részesülnek, amíg a földi élete tart. Istenünk végtelen szeretetében – ezen keresztül 

a vigasztalásban is – saját életünk végéig részesülhetünk. 

 Egyébként nézzük meg, hogy kik keresik Istenünkkel a kapcsolatot? Elsősorban a nők, a 

lányok, asszonyok. Bármilyen keresztyén felekezet templomában fordulunk meg, a hölgyek vannak 

döntő többségben. Pedig nemcsak nekik van szükségük a vigasztalásra, támaszra. 

Bíztatok mindenkit: forduljunk hozzá a vigasztalásra vonatkozó igényünkkel is! Mert 

Ő mindenkit meghallgat, és mindenkinek vigasztalást ad. 

Dr. Győrfi Károly 



 

Giotto di Bondone: A mágusok imádása 

 

 

 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia (jelentése: jelenés) keresztény ünnep, amelyet 

január 6-án ünnepelünk. Ezen a napon három eseményre emlékeznek a keresztény egyházak: a napkeleti 

bölcsek vagy más néven háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, 

Jézus gyermekkorát a Jordánban történt megkeresztelkedéséig (vízkereszt), valamint az általa véghezvitt 

első csodát a kánai menyegzőn. 

 Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek 

hazavihetnek valamennyit. Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év 

folyamán betegek, vagy magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is 

meglocsolták, hogy áldás legyen a házon. 

 A keleti egyház – a Julián naptár szerint – vízkeresztkor ünnepli Krisztus születését. Náluk ez a 

karácsony napja. 

 Vízkeresztkor nyilvánították ki Jézus születését a pogány népnek. Ennek jelképe: a három napkeleti 

bölcs – a három királyok – Gáspár, Menyhért és Boldizsár – a betlehemi csillagot követve megjelent Jézus 

jászolánál, s uralkodónak kijáró tisztelettel hódolt a kisded és édesanyja, Mária előtt. 

 Napkeleti bölcsek, csillagjósok voltak, de királyként is emlegetik őket. Korábban több ószövetségi 

prófécia utalt arra, hogy a Megváltó a pogány világ fölött is át fogja venni a hatalmat. Ezeket a próféciákat 

„teljesíti be” a háromkirályok története. 

 Mi evangélikusok, mit ünneplünk? 

 Az első századokban a karácsonyt nem ünnepelték, vízkereszttel kezdődött az egyházi esztendő. A 

sötét hónapokban Jézusban megjelent a világ Világossága. A halál árnyékában élő emberiségnek 

felragyogott a Fény, aki minden e világra jövő embert megvilágosít. 

 A keleti egyház a mai napig is a Fény ünnepeként tartja számon a vízkeresztet, és az egyházi 

esztendő legnagyobb ünnepei közé sorolja, amelyet nem lehet áttenni a legközelebbi vasárnapra, hanem a 

napján kell megülni, miként ehhez evangélikus egyházunk is ragaszkodik. 

 Vízkereszt nagy ünnep: kár, hogy nem piros betűs. Pedig ahogyan a háromkirályok teveháton a 

jászolban fekvő Jézushoz mennek és aranyat, tömjént és mirhát visznek, úgy kellene nekünk is ezen az 

ünnepen a názáreti Jézusban valósággá lett, világ Világossága elé járulni. El kellene fogadnunk a Jordánban 

való megkeresztelésekor felcsendülő szózatot, amely szerint „Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm.” (Mk 1,11), s látnunk kellene benne istenségének csodáját, amely a kánai menyegzőn 

véghezvitt csodában is megnyilvánult. 

 A mai ünnepnap Isten keresztény népét szólítja meg, hogy felébressze a mindennapok kábulatából: 

hódoljunk mi is Jézus előtt, aki a Világosság, aki megment bennünket az evilági sötétségtől, amely egyre 

inkább rabul ejt bennünket. Ahogyan a vízkereszt ünnepének igéje is mondja: „Múlik a sötétség, és már 

fénylik az igazi világosság.” (1Jn 2,8) 

(Forrás: evangelikus.hu) 

 



 

Babits Mihály 

 

Ülök életunt szobámban,  

hideg teát kavarok…  

Körülöttem fájás-félés  

ködhálója kavarog.  

Kikelek tikkadt helyemből,  

kinyitom az ablakot  

s megpillantok odakint egy  

igéretes csillagot.  

Ó ha most mindent itthagynék,  

mennék a csillag után,  

mint rég a három királyok  

betlehemi éjszakán!  

Gépkocsin, vagy teveháton –  

olyan mindegy, hogy hogyan!  

Aranyat, tömjént és mirrhát  

vinnék, vinnék boldogan.  

Mennék száz országon át, míg  

utamat szelné a vám.  

„Aranyad tilos kivinni!”  

szólna ott a vámos rám.  

„Tömjéned meg, ami csak van,  

az mind kell, az itteni  

hazai hatalmak fényét  

méltón dicsőíteni.”  

Százszor megállítanának, –  

örülnék, ha átcsuszom:  

arany nélkül, tömjén nélkül  

érnék hozzád, Jézusom!  

Jaj és mire odaérnék,  

hova a csillag vezet,  

te már függnél a kereszten  

és a lábad csupa seb,  

s ahelyett hogy bölcsőd köré  

szórjak tömjént, aranyat,  

megmaradt szegény mirrhámmal,  

keserüszagu mirrhámmal,  

kenném véres lábadat. 

 

 
   

            Hirdetéseink    

     Gyülekezeti hittan – hétfői napokon 17 órakor. 

     Bibliaóra és Baba-mama kör – január 13-án, szerdán 10 órakor. 

     Családi istentisztelet – január 17-én, majd közös ebéd.  

         Az ebéd mellé süteményeket szeretettel fogadunk. 

 



 

 
 

 
 

 Felragyogtattad előttünk kegyelmed világosságát. Add szentlelkedet, hogy igaz tanúid legyünk, és 

szent nevednek dicsőséget szerezzünk a világban. És mivel azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és 

az igazság ismeretére eljusson, tisztítsd meg egyházadat szolgálatodra, hogy a föld beteljesedjék 

ismereteddel és szereteteddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


