
 

 

 

 

Jézus így szólt a tanítványokhoz: 

 

(Lk 18,31) 
 

 Jézus három alkalommal próbálta felkészíteni tanítványait a rá váró eseményekre. A hangsúly a 

„próbálta”. Szerette volna őket alkalmassá tenni, megnyitni elméjüket a felfoghatatlanra. A tanítványok nem 

tudták elképzelni, hogy ez megtörténhet. Hogy saját népe forduljon ellene, azok, akik ismerték, akiket 

tanított, akiknek megmutatta a mennyei Atya dicsőségét a gyógyításokban és csodatételekben. Magukról 

sem tételezték fel elkövetkező viselkedésüket: egyikük elárulja, elfogatása estéjén valamennyien 

cserbenhagyják, elfutnak mellőle. Kik tudnák elfogadni azt, hogy ők sem jobbak népüknél? A tanítványok 

elutasítása a testi-lelki szenvedés elutasításával magyarázható. A ma embere sem gondolkodik másképpen. 

Mindent elkövet azért, hogy a szenvedéstől és annak hírétől is távol tartsa magát. Nem néz hírtudósításokat, 

mert a kereskedelmi média hírműsorai többségében a tragédiákra fókuszálnak. 

 A szenvedés pedig fontos. Ellentmondónak tűnhet, de a balesetek is fontos üzenetet hordoznak. 

Felhívják a figyelmet az élet értékére, az óvatosságra, a másikra való odafigyelésre. A szenvedés és a célok 

elérése összetartozik. Amiért megküzdöttünk és megszenvedtünk, azt védeni fogjuk. Életünket, karrierünket, 

még a gyümölcsöt is a gyümölcsfán is. Enyém a munka és a küzdelem, szenvedés gyümölcse. Tovább 

gondolva a szenvedés és az öröm is összetartozik.  

 Mit is csinál az Egyház? Bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, a Megfeszítettről, aki legyőzte a halált 

és feltámadt. Az értünk szenvedőről szól, és általa cselekszik. Az ő áldozata nélkül elképzelhetetlen volna az 

új élet! És az embereket érdekli ez? Sajnos nagyon kevesen vannak, akiknek a szíve megdobban az Isten 

Jézusban látható szeretetén. Ilyen áron, lemondással, küzdelemmel, álmatlan éjszakákkal, a másik 

megsegítésével nem kell Krisztus. Az a Krisztus talán kellene, aki a világ korszelleme szerint alakítható, aki 

csak a kis bűnöket veszi észre, aki nem elvesz, hanem ad, és nem mást, mint „arany- és sikeresőt”. 

 A tanítványok el sem tudták képzelni, hogy a Mester az átokfára kerülhet. A harmadik évezred 

tanítványai képesek két évezred tanúságtétele után elhinni, hogy az átokfa, a keresztfa gyalázata Isten 

kezében áldássá lett, Krisztus halála pedig életté vált?  

 Mi a feladatunk? Újra és újra végig kell járnunk Jézussal az utat a jászolbölcsőtől a nyitott sírig, hogy 

tanúi lehessünk Isten megváltói szándékának. 

Jakab Béla 
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 „Ő az Isten, akinek akarata semmiféle indoklásra vagy igazolásra nem szorul, semmilyen szabálynak vagy 

mércének nem vethető alá, mivel nincsen semmi vele egyenrangú és fölötte való. Minden dolognak ő, az 

Isten a mértéke! Ha akaratát bármilyen rendszer, szokásjog, indok vagy érdek határozná meg, úgy az már 

nem lehetne Isten akarata.  Hiszen amit Isten akar, nem azért helyes, mert így kellett akarnia, hanem éppen 

megfordítva: azért helyes, mivel ő így akarta. A teremtmény akaratának írnak elő törvényt és indoklást, és 

nem a Teremtő akaratának!” 

(A szolgai akarat, 1525 – részlet, ford. Jakabné Csizmazia Eszter,Weltler Ödön, Weltler Sándor) 

 

 

 
Interjú Gáncs Péter elnök-püspökkel, II. (befejező) rész 

 
– EEuurróóppaa  kkéépptteelleenn  mmeeggoollddaannii  bbeellssőő  ééss  kküüllssőő  pprroobblléémmááiitt..  KKeerreessii  kkiisszzáárraaddóóbbaann  lléévvőő  kkeerreesszzttéénnyy  

ggyyöökkeerreeiitt,,  uuggyyaannaakkkkoorr  nneemm  ttaallááll  mmeeggoollddáásstt  aa  kkoonnttiinneennsstt  kköörrüüllvveevvőő  vváállssáággookkrraa  ééss  aazz  aazzookkbbóóll  ffaakkaaddóó  

vveesszzééllyyeekkrree,,  eelléégg  iitttt  ccssaakk  aa  mmiiggrráácciióó  jjeelleennssééggéérree  ggoonnddoollnnii..  AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  eerrrree  aa  pprroobblléémmáárraa  

mmeeggoollddáásstt  kkeerreessőő  ddöönnttéésshhoozzóóii  mmiitt  hhaasszznnoossíítthhaattnnáánnaakk  aa  rreeffoorrmmáácciióó  üüzzeenneetteeiibbőőll??    

– Ötszáz évvel ezelőtt Luther az irgalmas Istent kereste, és az evangéliumban meg is találta. Ma az irgalmas 

felebarátot is keressük egymásban, azt a keresztény gyökeréből táplálkozó embert, aki felelősséggel közelít 

saját és a közösség ügyeihez. Különösen égető ez a kérdés a jelenlegi menekültkrízisben. Ma már Angela 

Merkel kancellár sem vallja, hogy minden menekültet be tudunk fogadni Európába… Nemrégiben nálunk 

járt bajor testvéreink elmondták: arra igyekeznek felkészíteni a befogadott menekülteket, hogy a sikeres 

újrakezdés reményében visszatérhessenek hazájukba, mert úgy tapasztalják, jelentős részük vissza akar 

menni a szülőföldjére. 

––  AA  rreeffoorrmmáácciióóii  eemmlléékkéévv  kköözzeelleebbbb  hhoozzhhaattjjaa  eeggyymmáásshhoozz  aazz  eemmbbeerreekkeett,,  kküüllöönnöösseenn  aa  kkeerreesszzttéénnyyeekkeett??    

– A gyakran idézett teológiai dokumentum címével válaszolva: mi valóban szeretnénk eljutni „a 

konfliktustól a communióig”, vagyis a közösségig. Ez 

természetesen az úrvacsorai közösséget is jelenti, de 

ebben a kérdésben a katolikus egyház jóval óvatosabban 

lépked, mint mi. Ugyanakkor bátorító tény, hogy a 

jubileumi év nyitányaként a katolikus egyház feje 

Lundban közös liturgia keretében együtt szolgált a 

Lutheránus Világszövetség vezetőivel. Reméljük, hogy 

ennek a pozitív hatása itthon is tapasztalható lesz. 

Egyébként van jó példa. Novemberben Várszegi Asztrik 

bencés főapát meghívott Pannonhalmára, hogy együtt 

zárjuk le a Szent Márton-emlékévet és nyissuk meg a 

reformáció emlékévét. Az apropót nyilvánvalóan az adta, 

hogy nekik is van egy Mártonjuk, meg nekünk is. Akit ugyan mi nem tekintünk szentnek, de Isten 

csodálatos eszközének tartjuk. Szent Márton megosztotta köpenyét egy koldussal, Luther pedig a halálos 

ágyán tett bizonyságot arról, hogy mindannyian koldusok vagyunk, akik Isten irgalmára szorulunk. Bőven 

akad közös fogódzó, amelybe belekapaszkodhatunk. Meg is hívtam a főapátot egyházkerületünk missziói 

napjára, ahol folytathatjuk majd a megkezdett dialógust. 

––  LLuutthheerr  ööttsszzáázz  éévvvveell  eezzeellőőtttt  nneemm  úújj  eeggyyhháázzaatt,,  hhaanneemm  mmeeggúújjuulláásstt  aakkaarrtt..  AA  mmaaggyyaarr  eevvaannggéélliikkuussookk  mmaa  

mmiillyyeenn  ttaannááccssoott  kkaapphhaattnnáánnaakk  aa  mmeeggúújjuulláásstt  iilllleettőőeenn  MMáárrttoonn  tteessttvvéérrttőőll??    

– Komolyan kellene vennünk, hogy ne csak a bajainkkal, a hiányainkkal foglalkozzunk. Való igaz, kevesen 

vagyunk, sokfelé fogyunk. De csak az én egyházkerületemben, ahol hatvanöt anyagyülekezet működik, akad 

legalább tíz-tizenöt gyarapodó közösség! Igaz, hogy az elnéptelenedő falvakban fogyunk, de kutassuk fel az 

elvándorló embereket. Például Budapest környékén lehetne és kellene új gyülekezeteket plántálnunk. 

Ugyancsak fontos lenne, hogy diakóniai, oktatási intézményeinket közelebb tudjuk vinni a gyülekezetekhez. 

Figyelmeztető jel, hogy idén szeptemberben a teológián mindössze két lelkész szakos hallgató kezdte meg a 

tanulmányait. Pedig huszonöt évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy evangélikus oktatási intézményeinkből 

sokan indulnak majd a lelkészi pálya felé. 

(Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Illisz L. László, részletek.) 



 

 

  Heti programjaink: 

   Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

   Hétfő 19 óra – Újlaki plébánia – reformáció katolikus szemmel. 

   Kedd 18 óra – Keresztény mérnökök találkozója gyülekezetünkben. 

   Szerda 10 óra – gyülekezeti bibliaóra. 

   Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

    Szerda 15 óra – Vendégünk a Budai Egyházmegye lelkészi kara. 

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

    Csütörtök 18 óra – Alapítványi megbeszélés. 

    Péntek 17 óra – Női imanap – házigazdák a metodisták – Kiscelli  utca 73. 

   

 
 

   
 

 
                   

 
 

Te közel vagy az alázatos szívűekhez, 

és könyörülsz a megtérő bűnösökön. 

Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, 

és vezess a te utadon, az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia, bűnbánati imádságok, ötvened vasárnap) 

 

     


