
 

 

 

 

 

Zsid 3,15 
 

 Ma. Az időhatározó szó nemcsak figyelemfelkeltés, hanem az adott történésnek az idősíkon való 

elhelyezése is egyben. A ma mindig aktuális, nem szólhat a múltról, sem a jövőről. És mégis átvitt 

értelemben a jelen meghatározza a múltat és elővetíti az eljövendőt. Nagyon fontos tudomásul venni a 

jelent! 

 Mindennek megszabott ideje van. Ezt észrevenni és cselekedni a hívő ember és közösség feladata. 

Nem a Bibliát kell átírni, hogy aktuális legyen, hanem tudni kell élni vele a korunk adta lehetőségek 

közepette.  

 Isten üzenete tehát örökkévaló, az emberi szív nem változott, a bűn jelen van. Mi is a teendő? Szólni 

kell, alkalmas és alkalmatlan időben. Nem a magunk igazát kell hangoztatni, hanem Isten igéjét adni tovább. 

Többünk számára ez a régi-új nagy kihívást hordoz magában. Nem ülhetünk a templom biztonságában, 

énekelve egyházunk himnuszát, hanem kilépve kell a vár nyújtotta biztonsághoz hasonlító Istenről 

bizonyságot tennünk.  

 A világ nem ezt akarja. A médián keresztül többször hallhattuk, hogy a hit az ember magánügye, és 

azt a templomban kell megélni. Vannak akik ezzel egyetértve bólogatnak. Jézus azonban szolgálatra hívott 

el minket: „…tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket…” (Mt 28,19). Az egyház és a hívek 

seregének állandó mozgásban kell lennie, cselekedve Isten akaratát. Ezt nem lehet a tévé 

mellől, a kényelmes fotelben ülve végrehajtani. Fel kell állni, ki kell menni az 

életformánk nyújtotta közösségbe.  

 Az aktív hitvalló életmódhoz szükséges a töltekezés. Merítenünk kell az Élet 

vizéből, hogy mi is képesek legyünk adni, tölteni. Általánossá kezd válni, hogy a 

keresztény gyülekezetek élete vasárnapra fókuszálódik. Hat nap, amelynek sem 

délelőttjét, sem délutánját nem használjuk ki az Isten igéjével való közösségi 

töltekezésre. Nyugdíjasok és aktív dolgozók a hat napban nem tudnak időt szakítani Isten 

földi dolgaira. Elfoglaltak vagyunk, és a kifogásoknak hatalmas a tárháza. Mi történt? Megkeményedett a 

szívük? Mivel töltik el az idejüket? Az időt nem lehet megállítani, tehát el fog telni. Az eltöltött, elfolyt 

időből mennyi volt az Isten országának a terjedésével való foglalkozás? 

 500 éves jubileum, evangélikus identitásunk különleges éve az idei. Milyen sok üzenet olvasható ki 

ebből a jubileumból? Ünnepi-e a hangulatunk? Megváltásunk igei felismerését ünnepelhetjük, amire Luther 

hívta fel a világ és ez által a mi figyelmünket. Nem a tetteink fognak üdvözíteni, hanem Isten kegyelme, ez 

az Isten ajándéka.  

 Mit tervezzünk? Miként szólítsuk meg a gyülekezetet, akiért felelősek vagyunk? Félelmeink vannak, 

hogy nem lesz alkalmas idő az ünneplésre, és a szervezők az előadókkal fognak beszélgetni hallgatóság 

hiányában. Adventi rémálom.  

 Nem keményíthetjük meg a szívünket, mert akkor Istennek nem lesz benne helye, és nem lesz miből 

és miért élnünk. Általános igazság, hogy létezik élet Isten nélkül is! De ki akar nélküle élni? A ma kérdése 

ez, és a válasz nem elodázható. De javu? Igen ez volt a múlt kérdése, és az lesz az eljövendőé is. Ne 

csodálkozzunk ezen, mert „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8), és az ember 

sem változik, megváltásra szorul. Készüljünk az ünneplésre! 

Jakab Béla 



 

 

Kedves Testvérek! 

 A reformáció 500. évfordulójára a fenti címmel megjelent az Élő víz 

füzetek 9. sorozatban ötszáz idézet Luther Márton írásaiból, dr. Reuss 

András válogatásában és szerkesztésében. E kiadvány rendkívül gazdag 

tárházából válogatunk hétről-hétre idézeteket.  

 „Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtményével 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, 

értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad 

nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdaságot, feleséget és 

gyermeket, szántóföldet, jószágot és mindenféle jót. Testemet s életemet 

naponként mindennel bővel ellátja s táplálja. Megoltalmaz minden 

veszedelem ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindezt 

csupán atyai, isteni jóvoltából s irgalmasságából cselekszi, és én arra sem 

érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!” 

(Kis káté, 1529 – ford. Prőhle Károly) 

 

 

 

 
Interjú Gáncs Péter elnök-püspökkel, I. rész 

 

EElléérrkkeezzttüünnkk  aa  rreeffoorrmmáácciióó  kkeezzddeettee  ööttsszzáázzaaddiikk  éévvffoorrdduullóójjáánnaakk  nnyyiittáánnyyááhhoozz..  ÜÜnnnneeppeellüünnkk  vvaaggyy  

eemmlléékkeezzüünnkk??  AAzzéérrtt  kkéérrddeezzeemm  eezztt,,  mmeerrtt  ssookkaann  ééss  ssookksszzoorr  mmeeggffooggaallmmaazzttáákk,,  hhooggyy  aa  kkeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázz  

sszzaakkaaddáássáánn  nniinnccss  mmiitt  üünnnneeppeellnnii..  

– Ne vegyük a nevünkre teljesen a szakadás terhének felelősségét, hiszen már 1054-ben kölcsönösen 

kiátkozta egymást a pápa és a keleti egyház feje. Luther pedig nem akart új egyházat alapítani, sokkal 

inkább a réginek a megreformálására törekedett. Meg tudom érteni, hogy katolikus testvéreink nem szívesen 

hallanák azt, hogy mi az egyházszakadást ünnepeljük, de Ferenc pápa lundi látogatása óta a reformáció már 

vitathatatlanul közös ügyünk és értékünk. Egyetértek Reuss András professzorral, aki figyelmeztetett, hogy 

nem szabad bocsánatot kérnünk a reformációért, mert az Isten Szentlelkének a munkája. A kölcsönös 

kiátkozások, egymás időnkénti üldözése miatt viszont helye van a bűnbánatnak, a bocsánatkérésnek, a 

kiengesztelődésnek. Ugyanakkor hálás szívvel ünnepeljük mindazt az értéket, amelyet a reformáció adott az 

egyháznak és a világnak. 

––  AAzz  éévvffoorrdduullóó  aallkkaalloomm  lleehheett  aa  sszzáámmvveettééssrree  iiss..  MMiitt  üüzzeenn  aa  rreeffoorrmmáácciióó  ffééll  éévveezzrreeddeess  ffoollyyaammaattaa  aa  2211..  

sszzáázzaadd  sszzéétthhuullllóó  kköözzöössssééggeekkbbeenn,,  éérrttéékk--,,  ggaazzddaassáággii  ééss  ppoolliittiikkaaii  vváállssáággookk  kköözzeeppeettttee  ééllőő  eemmbbeerréénneekk??    

– Mai kifejezéssel élve: a reformáció egyfajta kommunikációs forradalmat hozott. Akárcsak az első 

pünkösdkor, az emberek rácsodálkoztak arra, hogy végre értik, mit akar Isten nekünk ajándékozni. 

Anyanyelvükön prédikáltak nekik, otthon olvashatták a Bibliát, vagyis Isten és ember között helyreállt és 

újra működni kezdett a „forródrót”. S ahol működik a kommunikáció, ott megszületik a communio, a 

közösség. A reformáció újra megláttatta a közösség, a gyülekezet, a család különös értékeit. Erre ma is 

érdemes odafigyelni. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Luther Márton minden becsületesen elvégzett 

munkát istentiszteletnek tekintett. Ma is érdemes szem előtt tartanunk a protestáns munkaetikát, amely máig 

biztosítja a gazdasági válságot legkevésbé megszenvedő, protestáns gyökerű európai jóléti államok sikerét. 

2016 ádventjében több helyütt felelevenítettük a Wichern János-féle adventi koszorú hagyományát, amelyen 

nem csupán a vasárnapok, hanem a hétköznapok is kapnak egy-egy gyertyát, arra figyelmeztetve, hogy 

Istennek a hétköznapjainkhoz is köze van.  
Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Illisz L. László, részletek. 

Az interjú folytatását a következő számunkban közöljük.) 

 



 

 

 

    Heti programjaink: 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Iskolai hitoktatás órarend szerint. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 

 

 
 

 
AA  ccssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleetteett február 19 helyett február 26-án tartjuk. 

Az Istentisztelet után ffaarrssaannggii  eebbéédd lesz. 

A gyermekek számár a farsangi beöltözés kötelező, a beöltöző felnőttek különdíjban részesülnek! 

 

 

 
                   

 
 

Vétkeztem ellened, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. 

Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, 

hogy igéd szerint, embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 

(Evangélikus liturgia, bűnbánati imádságok, hatvanad vasárnap) 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 


