
 

 

 

 
 

 

 
(Jn 15,4) 

 

 A fejezet az „ÉN VAGYOK” – kijelentésével kezdődik. A hét ismert „én vagyok” kijelentés közül ez 

az utolsó: Én vagyok az igazi szőlőtő. Érdekes, hogy ez az utolsó, mert ez a 

keresztény élet csúcspontja: Krisztusban maradni! 

 „Krisztus követése” címmel Kempis Tamás írt ismert könyvet. Egy 

bizonyos értelemben Krisztus utánzása helyénvaló. Arra vagyunk 

elhívva, hogy az ő nyomdokait kövessük, azt a példát kövessük, amit ő 

hagyott hátra. Ám ha a keresztény életet akarnánk meghatározni, akkor 

nem az utánzással jellemeznénk. Sokkal inkább azt a kifejezést 

használnánk: „részünk van” Krisztus életében. Pál azt mondja: „Nekem 

az élet Krisztus”. Az Újszövetség nyelvezetéhez sokkal inkább illik egy 

keresztény jellemzésére az, hogy „Krisztusban maradni”, vagy 

„részesedni az Ő életében”, a vele való egységben. 

 A Krisztussal való egységből, közösségből származik a 

kötelezettségünk is: Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Nehéz 

ezt az illusztrációt, hasonlatot átültetni a gyakorlatba! Jézus szavaiban a 

hangsúly azon van, hogy „azt akarom, hogy maradjatok énbennem”. Az indoklás: „mert én bennetek akarok 

maradni”.  

 Mit jelent az Úr számára az, hogy „bennünk maradni”? „Maradni”, más szóval azt jelenti: „lakni”. 

Másképp fogalmazva: Minden szellemi táplálékunk, életerőnk vagy „üzemanyagunk” az Úr Jézusból van.  

Egy történettel szeretném befejezni, amely Dr. H. Ironside-nak a János evangéliumáról írt kommentárjában 

található. Egy misszionáriusról számolt be, aki Kínában egy kínai dialektusra fordította le a Bibliát. Egy jó 

nyelvi asszisztenst akart maga mellé, és erre a feladatra egy kínait, egy tanult konfuciánust alkalmazott. Nap, 

mint nap, órákig ültek együtt és alapos, aprólékos munkával fordították az Újszövetséget versről versre. A 

misszionárius nem akart tolakodó lenni, és nem akarta, hogy egy esetleg balul elsülő megtérítési kísérlet 

miatt elveszítse munkatársát. Egész idő alatt semmit sem mondott. Végül ott volt a kezükben a kitűnő 

fordítás. Most már úgy gondolta a misszionárius, hogy mégiscsak mondania kellene valamit ennek az 

embernek. Így szólt: „Ön nagyon nagy segítségemre volt, ön nélkül ezt a munkát sosem tudtam volna 

elvégezni. Ahogy így végigvettük a Bibliát – ha szabadna kérdeznem –, nem volt önre nagy hatással a 

kereszténység szépsége? Nem szeretne ön is keresztény lenni?” Munkatársa ránézett és ezt mondta: „Ó 

dehogynem, nagyon mély benyomást tett rám. Ez a legcsodálatosabb etikai és filozófiai rendszer, amivel 

valaha is találkoztam. Azt hiszem, ha egyszer találkoznék egy kereszténnyel, nagyon érdekelne a dolog.” A 

misszionárius erre így válaszolt: „De hiszen én keresztény vagyok!” A konfuciánus ezt mondta: „Uram, nem 

akarom megsérteni, de figyeltem önt, az egész idő alatt hallgattam önt, de ön nem keresztény. Ha jól értem a 

Bibliát, akkor egy keresztény Jézus követője, és Jézus új parancsolatot adott, hogy „szeressétek egymást”. 

De ahogy önt hallgattam, ön egész idő alatt másokat becsmérelt, és gonosz dolgokat mondott olyan 

emberekről, akik nem voltak jelen. Ön nem keresztény. Azt is megtanultam, hogy a kereszténység tökéletes 

bizalmat jelent. De amikor a hónap végén a postás nem hozta meg önnek a csekkjét, ön magán kívül volt. Én 

azt fordítottam önnek, hogy „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő 

gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.“ (Fil 4,19) Mindezekből arra következtetek, hogy 



ön, uram, nem keresztény. Ha találkoznék egy kereszténnyel, én is keresztény szeretnék lenni.”  

 A misszionárius e szavak hallatán annyira megdöbbent, hogy ott, az asszisztens jelenlétében sírni és 

zokogni kezdett, és kérte Istent és ezt az embert, hogy bocsásson meg neki a keményszívűségéért és 

közömbösségéért. Amikor ez a kínai elment, magában ezt mondta: „Talán mégiscsak egy igazi 

kereszténnyel találkoztam.” 

 Ha Krisztusban maradunk, akkor az ő igéje is bennünk marad, engedelmesek leszünk, és az életünket 

az engedelmesség, az öröm, és a Krisztus iránti szeretet fogja jellemezni. Isten segítsen nekünk, hogy meg 

tudjunk maradni Krisztusban. Ámen.  

Jakab Béla 

 

 

     
 

 

 
 

 A múlt héten Ferenc, „a meglepetések pápája” egyháza nevében bocsánatot kért azért a 

magatartásért, amelyet egyháza más keresztények ellen a múltban tanúsított. Azt mondta, hogy ez nem 

tükrözte az evangélium szellemiségét. Ezzel egyidejűleg arra szólította fel a katolikusokat, hogy bocsássák 

meg, ha ők szenvedtek el sértést más keresztényektől. „Nem törölhetjük ki, ami történt, de nem akarjuk 

megengedni, hogy a múlt bűneinek terhe tovább torzítsa kapcsolatainkat” – mondta. 

 Ferenc pápa szerint az egyház megosztottsága nyílt seb Krisztus testén. Ezt a szívszorító képet úgy 

gondolhatjuk tovább, hogy akkor a felekezetek megbékélése nem 

egyszerűen nagyvonalú gesztus vagy egyház-diplomáciai cselekedet, 

hanem e fájdalmas seb gyógyítása és a Krisztusban megvalósuló 

közösség helyreállítása. 

 Már Kain és Ábel története is azt mutatja, hogy milyen tragikus 

következményekkel jár, ha a testvérek nem tudnak békében meglenni 

egymással az oltár körül. Később egy ikerpár, Jákób és Ézsau folytatott 

egymással küldetésükhöz méltatlan küzdelmet, amelyben kölcsönösen 

megsebezték egymást. Egyházaink közül ki került Jákób szerepébe, és 

ki viselkedett Ézsau módján? Ne siessük el a választ erre a kérdésre. Azt viszont annál nagyobb örömmel 

nyugtázzuk már most, hogy az ármánnyal, erőszakkal és megfélemlítéssel terhes történet végén 

csodálatosképpen meg tud békélni a két testvér. 

 Mózes első könyvének leírása szerint Jákób hétszer borult le a földre, amíg bátyjához ért. Az elébe 

futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. 

 Mi is tudunk együtt sírni. Mert testvérként sok fájdalmat okoztunk a másiknak, és ellentétünkkel 

szégyent hoztunk a mi Atyánkra. Szavaink és cselekedeteink sokat veszítettek így hitelességükből. 

 Ferenc pápa bocsánatot kért. Ezt kell, hogy tegyék az evangélikusok és más felekezetűek is. Hiszen a 

szakadás nem lehet Isten akarata. A seb még ma is ott tátong Krisztus testén. Együtt várjuk ezért a 

gyógyulást, közösen tehetünk is az érdekében. 

 Mindez pedig azért lehetséges, mert az Atya – közös Atyánk – irgalommal szeret bennünket. A 

Jákób és Ézsau történetében olvasott szavak („Ézsau elébe futott, megölelte, nyakába borult, 

megcsókolta...”) az Újszövetségben is szerepelnek. A tékozló fiút fogadja így vissza atyja. Ezért nem az a 

kérdés, hogy közülünk ki Jákób, és ki Ézsau, hanem az a felismerés a döntő, hogy mindannyian tékozló fiak 

vagyunk. Akiket az Atya ilyen szeretettel és megbocsátással fogad vissza, és újra egymásnak ajándékoz 

minket, egymással szembekerült testvéreket. Nála újra együtt lehetünk, egy asztalt ülhetünk körül. És ott 

teljesen beforrnak majd a Krisztus testén ütött sebek.  

(Forrás: http://www.evangelikus.hu/a-papa-bocsanatot-kert) 



 

 

  

  Gyülekezeti hittan – február 8-án, hétfőn 17 órakor. 

  Bibliaóra – február 10-én, szerdán 10 órakor. 

  Baba-mama kör – február 10-én, szerdán 10 órakor. 

 Várjuk a presbiter és pótpresbiter jelöléseket – a jelölés írásban történhet, amit a lelkészi  

hivatalban vagy a perselyben lehet elhelyezni február 22-vel bezárólag. 

 Jelentkezés a wittenbergi kirándulásra – információ a hirdetőtáblán. 

 

 

 
 

 
 

Te azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek legyünk. 

Téged kérünk most is arra, hogy munkáld az egységet a keresztények között akaratod szerint,  

hogy az neked tetsző lehessen.  

Urunk, add, hogy Szentlelked által megtapasztaljuk azt a szenvedést is,  

melyet a szétszakadozottság okoz.  

Segíts, hogy szembesüljünk bűneinkkel.  

Erősíts, hogy reménykedjünk kegyelmedben.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 

 
 

 
 

 


