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TAIZÉI TALÁLKOZÁS ISTENNEL

„Jézus, szívünk világossága”

■ VIGH BENCE

Dél-dunántúli, kis, evangélikus templomba lépek. A bejárattól az oltárig végig mé-
csesek égnek, a padlón leterítve szőnyegek és pokrócok. Néhány ember ül odabent, 
közéjük telepedek én is, leülök a földre. Csend van, várunk. Én magam egy kicsit fe-
szengek, nem vagyok hozzászokva ehhez a nagy csendhez, nem is tudom hová néz-
zek, zavarba jönnék, ha most összetalálkozna a tekintetem valakivel. Óvatosan is-
merkedem a hellyel, lassan körbenézek, látom a mellettem térdelőket, a padokban 
ülő, várakozó embereket. 
 
Gitár húrjai pendülnek meg, puhán, egész finoman, és a kis gyülekezet énekelni kez-
di a kivetítőn látható szöveget. Csak hallgatom, mert nem ismerem az ilyen énekeket, 
egyébként sem szoktam mások előtt énekelni. Közben a zenébe fuvola is bekapcsoló-
dik, azután hegedű felel neki. Most újabb szólamok lépnek be az éneklésbe. Szelíd, 
dallamos, szép. Bekapcsolódom én is. Halkan, kifelé szinte nem is szól, inkább csak 
én hallom magam, belül. Nem nehéz, sokszor énekelik ugyanazt a néhány sornyi 
egyszerű éneket: 
 

„CSAK VÁNDOROLUNK AZ ÉJBEN, MERT FORRÁS VIZÉRE VÁGYUNK, 

SZOMJUNK A FÉNY A SÖTÉTBEN, SZOMJUNK A FÉNY A SÖTÉTBEN.” 

 

Éneklem egymás után, újra és újra. Mindig másképp, mindig más szóra figyelve, 
mindig engedve, hogy hasson rám. És ahogy ismétlem az éneket, felismerem benne 
az én helyzetemet, az én szükségemet. Egyik dalt követi a másik, a sort megszakítva 
Zsoltárt olvasunk, majd néhány percig teljes csendben vagyunk. Azt mondja a litur-
gia vezetője, hogy ez az idő a szív imádságáé. Eljut az ember az imában is a szavak 
határáig. Csendben, szívünk mélyén hangosan ki nem mondott szavak nélkül fordu-
lunk nyitottan Krisztus felé. Hozzáfordulok én is. 
 
Hamarabb befejezem, mint a többiek. Először zavar, mit csináljak most? Meddig kell 
még várni? Azután észreveszem az oltárképet. A Gecsemáné-kertben Jézus imádko-
zik egy sziklára támasztva kezeit. Körülötte sötétség, tövises bozót, háttérben, a 
völgyben a város alszik. Jézus az Ég felé emeli arcát, úgy imádkozik, fentről pedig 
halvány, de éppen rá irányuló fénysugár világítja meg. Ismerem ezt a képet a Bibliá-
ból, fel is tudom idézni a nagycsütörtöki éjszaka imádságát: „Atyám, ha akarod, vedd 
el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” E 
szavak után árulták el, a passió első jelenete ez. Gondolataim a kép témája körül fo-
rognak. Próbálom jobban megérteni, jól megfigyelni, befogadni. Közös imába kez-
dünk. Könyörgünk családjainkért, a szenvedőkért, a szegényekért… Imádságunkat 
így fejezzük be: 

 

„JÉZUS, SZÍVÜNK VILÁGOSSÁGA, SZERETNÉNK KÖZELEDBEN MARADNI ÉS SOHA EL NEM 

HAGYNI. AMIKOR MEGISMERJÜK GYENGESÉGÜNKET, NEM REMÉLT FORRÁSOK  

FAKADNAK BENNÜNK. HOGYAN UTASÍTHATNÁNK VISSZA TÉGED?” 

 
Majd újra énekelni kezdünk, az eddiginél felszabadultabban, nagyobb örömmel, új 
élménnyel. Krisztusra bíztuk magunkat. 
 

„JÉZUS ÉLETEM, ERŐM, BÉKÉM. 

JÉZUS TÁRSAM, ÖRÖMÖM. 

BENNED BÍZOM, TE VAGY AZ ÚR; 

MÁR NINCS MIT FÉLNEM, MERT BENNEM ÉLSZ, 

MÁR NINCS MIT FÉLNEM, MERT BENNEM ÉLSZ.” 

CÍMLAP 

ORSÓS KRISZTINA 

„SZOMJUNK A FÉNY A  SÖTÉTBEN” 
TAIZÉ EST AZ IDEI TISZALIGETI TÁBORBAN 
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JOHN WESLEY ÉS A BIBLIA 

 

Az Úr a mi igazságunk 

■ JOHN WESLEY 

 

„ÉS ÍGY FOGJÁK NEVEZNI: AZ ÚR A MI IGAZSÁGUNK!” (JER 23,6)  

 

 

 

Miy félelmetes és mily sok viszály támadt már a vallás körül! És nemcsak e világ fiai 
között, akik nem tudták, mi az igaz vallás, hanem még Isten gyermekei között is, 
azok között is, akik megtapasztalták, hogy „az Isten országa bennük van”, akik meg-
ízlelték, mi az „igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm”. Mily sokan voltak 
köztük minden korban olyanok, akik a közös ellenséggel szembeni egyesülés helyett 
fegyverüket egymás ellen fordították, és ezzel nemcsak drága idejüket vesztegették, 
hanem egymás lelkét is megsebezték, egymás kezét gyengítették, és így közös Mes-
terük munkáját hátráltatták! Hányan botránkoztak meg emiatt a gyengék közül! Hány 
sánta botlott meg! Hány bűnös erősödött meg az egész vallás iránti közömbösségé-
ben és a hitüket megvallók iránti megvetésében! „A földön élő dicsőséges szentek” 
közül hányan kényszerültek, hogy „titkon sírjanak”! 

 
Mit meg nem tenne minden Istent és felebarátját 
szerető ember, mit el nem viselne azért, hogy e 
fájó sebet meggyógyítsa; hogy elvegye a viszály-
kodást Isten gyermekei közül; hogy helyreállítsa 
vagy megőrizze a békességet közöttük? Mit nem 
adna érte – a tiszta lelkiismeretét leszámítva –, 
hogy eme drága célt elősegítse? Tegyük fel, hogy 
nem tudjuk „megszüntetni a háborúkat a föld ke-

rekségén”, tegyük fel, hogy nem tudjuk Isten gyermekeit megbékíteni egymással, de 
azért mindnyájan tegyük meg a tőlünk telhetőt, és ha csak kétfillérnyivel is, de járul-
junk hozzá ehhez. Boldogok, akik egy kicsit is elősegíthetik a „békességet és a jó-
akaratot” az emberek között, különösen a jó emberek között, azok között, akik mind-
ahányan „a békesség Fejedelmének” zászlaja alatt sorakoztak föl, és éppen ezért különö-
sen azzal foglalatoskodnak, hogy „ha lehetséges, amennyire tőlük telik, minden emberrel 
békességben éljenek”. 
 
Jelentős lépés lenne e dicsőséges cél felé, ha el tudnánk érni, hogy a jó emberek megért-
sék egymást. Számtalan vita pusztán ennek hiányából fakad, puszta félreértésből. Gyak-
ran a vitázó felek egyike sem érti, mire gondol a másik; ebből következőleg mindegyik 
hevesen támadja a másikat, noha nincs is valódi különbség közöttük. Mégsem mindig 
könnyű őket erről meggyőzni, különösen, ha a vita felkorbácsolta indulataikat. Akkor az-
tán rendkívül nehéz ezt elérni. Ugyanakkor nem lehetetlen, különösen, ha nem saját 
magunkban bízva törekszünk erre, hanem teljesen arra hagyatkozva, akinek minden 
lehetséges. Milyen hamar el tudja ő oszlatni a felhőt, beragyogni a szivüket, és meg-
értetni velük egymást és „az igazságot, ahogyan az megvalósult Jézusban”!    
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Ennek az igazságnak az egyik sarkalatos tételét tartalmazza a textus: „És így fogják 
nevezni: az Úr a mi igazságunk”. Ez az igazság a keresztyénség mibenlétének a mé-
lyére hatol, és bizonyos értelemben fenntartja annak egész keretét. Kétségkívül erről 
is megállapítható, amit Luther állapított meg egy ehhez szorosan kapcsolódó igazság-
ról: articulus stantis vel cadentis ecclesiae, azaz a keresztyén egyház ezen áll vagy 
bukik. Bizonyosan ez oszlopon és talajon nyugszik a hit, az üdvösség egyedüli eszkö-
ze, az Isten minden gyermekében megtalálható katolikus vagy egyetemes hit, 
„amelyet, aki hűségesen és erősen nem hisz, nem üdvözülhet”. 
 
Mi tehát a Krisztus igazsága? Két részből áll: isteni és emberi igazságból. 

 
Isteni igazsága hozzátartozik isteni természetéhez, 
mivel Krisztus „hó ón”, vagyis: „az, aki létezik,  
mindenek felett, örökké áldott Isten”, ő a legfőbb, 
az örökkévaló; „egyenlő az Atyával istenség sze-
rint, kisebb az Atyánál emberiség szerint”. 
(Részletek az Athanasius-féle hitvallásból.) Ebben 
áll tehát Krisztus örök, lényegi, változhatatlan 
szentsége, illetve végtelen igazságossága, irgalma 
és hűsége – mindezekben ő és az Atya egy. 

 
Megítélésem szerint azonban Krisztus isteni igazsága nem tartozik közvetlenül a 
mostani kérdéshez. Azt hiszem, kevesen vannak, ha egyáltalán vannak olyanok, akik 
szerint ez az igazság tulajdoníttatik nekünk. Akik hisznek a nekünk tulajdonított igaz-
ságról szóló tanításban, azok ezt főleg, ha ugyan nem kizárólag, a Krisztus emberi 
igazságára értik. 
 
Krisztus emberi igazsága hozzátartozik emberi természetéhez: mivel ő a „közbenjáró 
Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus”. Igazsága lehet belső is, külső 
is. Belső igazsága nem más, mint az Isten képmása, amelyet lelkének minden képes-
sége és adottsága magán visel. Isteni igazságát utánozza, amilyen mértékben erre em-
beri lélek képes. Az isteni tisztaságot, az isteni igazságosságot tükrözi vissza. Magá-
ban foglalja az Atya iránti szeretetét, tiszteletét, engedelmességét; az alázatot, szelíd-
séget, kedvességet; az elveszett emberiség iránti szeretetet; minden más szent és 
mennyei indulatot; és mindezeket a legtökéletesebb formában, hiba vagy belekevere-
dett szentségtelenség nélkül. 
 
Külső igazságának csak legcsekélyebb részét képezte, hogy rosszul semmit nem tett; 
hogy semmiféle külső bűnt nem ismert, „álnokság nem hagyta el száját”; és hogy 
tisztesség nélkül soha nem szólt, nem cselekedett. Mindez persze még csak elutasító 
igazság, bár olyan, amely soha nem volt meg, és ma sincs meg senkiben, aki csak 
asszonytól született, kivéve őt. Külső igazsága azonban igenlő is volt: „Mindent jól 
cselekedett.” Minden kimondott szavában, kezének minden munkájában pontosan 
„annak az akaratát” tett, „aki elküldte” őt. Egész életében úgy cselekedte Isten akara-
tát a földön, mint az angyalok teszik a mennyben. Minden cselekedete vagy szava 
pontosan megfelelt minden körülménynek. Engedelmessége egészében is, részeiben 
is teljes volt. „Betöltött minden igazságot.” 
 
Engedelmessége azonban még ennél is többet tett. Nemcsak cselekvést, hanem a 
szenvedést is magában foglalta. Világba jövetelétől kezdve elszenvedte Isten teljes 
akaratát, mígnem „bűneinket maga vitte fel testében a fára”; bizony mígnem teljes 
engesztelést szerezve, „fejét lehajtotta, és kilehelte lelkét”. 
 
 
 

John Wesley: Az Úr a mi igazságunk. XX. Prédikáció.  
In: Prédikációk I. 253-256. old. (Názáreti Egyház Alapítvány, 2001)   

 

A BIBLIA ÉVE 

KRISZTUS AZ, AKI LÉTEZIK,  

MINDENEK FELETT, ÖRÖKKÉ ÁLDOTT 

ISTEN, Ő A LEGFŐBB,  

AZ ÖRÖKKÉVALÓ; EGYENLŐ AZ  

ATYÁVAL ISTENSÉG SZERINT. 
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Szükségünk van erre a fényre! 

■ SZUHÁNSZKY T. GÁBOR LELKÉSZ 

 

„AZ IGE TESTTÉ LETT ÉS KÖZÖTTÜNK LAKOTT!” (JN 1,14) 

 

 

 

Karácsonyra készülve álljon előttünk újra az évi jeligénk. Az Ige, melyet Isten e vi-
lágnak adott, elérte célját testet öltött és ma is közöttünk lakik Lelke által. János 
evangéliumában arról ír, hogy a történelemben a világ teremtése óta a mai napig ez a 
Krisztus-esemény volt a legmeghatározóbb. Jézus a Krisztus megszületett, emberré 
lett, meghalt és feltámadott, isteni munkáját elvégezve közöttünk: kiengesztelte az 
Atyát és örök élet lehetőségét ajándékozta nekünk a hit által. 
 
Igénk felett elgondolkozva alkalmunk adódik arra, hogy szemrevételezzük, hogyan is 
„munkálkodik” az Örökkévaló. A jánosi bevezetésben azt olvassuk, hogy az első  
nem maga az isteni cselekmény volt, hanem az üzenet, a szó, az ígéret. Lüthi így fo-
galmaz: „Kezdetben nem a tett az elsődleges. Ez az isteni működés sajátossága, hogy 
a tetteit mindig megelőzi az Ige. Isten nem úgy cselekszik, hogy »ránk töri az ajtót és 
beront a házba«, hanem szándékolt tetteit a szó, az Ige által közli.” Így van ez mai,  
mindennapi életünk kisebb-nagyobb eseményei között is. Az önmagát kijelentő Isten 
előttünk jár, sokszor és sokféleképpen beszél velünk – a napi csendességben, a vasár-
napi istentiszteleten, a hétköznapi bibliaórán. Beszél, mikor válaszol az imádságaink-
ra vagy a hozzánktartozóink szavain keresztül üzen. De szól az életünk, vagy mások 
életének eseményei és történései által is. Beszél a válság, a szűkösség, a romló élet-
körülmények, a ránk váró, előre látható és előre nem látható nehézségek által. Mind-
ezeknek van isteni üzenete, meg kell tanulnunk ezeket olvasni, meghallani. 
 
Az Ige beleszületik  a világba. (14) Ez a 
különös esmény számunkra szinte felfog-
hatatlan. Ki is jött el? Az Isten maga szállt 
le a fölre? – Amikor ezeket a sorokat írom 
dél van, de a nap elsötétül, sötét felhők gyü-
lekeznek és pillanatok alatt sűrű hóesés 
kezdődik. A meggyötört őszi tájat fehér 
hótakaró lepi el. Elmagyarázhatnám a hó 
kialakulásának történetét. Természetes-
nek vehetem, hogy itt az ősz vége és elkezdődik a tél, változnak az évszakok. De 
megközelíthetem a most kezdődő időszakot úgy is, hogy rácsodálkozom annak szép-
ségére és örömmel fogadom azt. Sőt, akár üzenetet is kiolvashatok belőle: minden, 
ami régi egyszer lezárul, elmúlik, befagy és fehér takaró fedi be a világot és így egy 
új, tiszta, érintetlen lehetőséget kapok az életre. Az isteni üzenet is hasonló: a Messi-
ás eljött erre a világra, Krisztus az Isten Fia testet öltött és eljött hozzánk. Jézussá 
lett, hogy vele, az ő segítségével új életet kezdhessünk és élhessünk. 
 
„És láttuk az ő dicsőségét…” A héber dicsőség szó tartalmilag a fénnyel, a világos-
sággal kapcsolódik össze. A jánosi bevezető is a világosság és a sötétség ellentétpá-
ron keresztül igyekszik többek között bemutatni a Krisztus-eseményt. A világosság, 
ugyanúgy, ahogyan az élet is, egy „ősadottság”. Nem tudjuk mi is az lényegileg, csak 
körülírni tudjuk annak működését. Karner Károly írja a következőket a írás-
magyarázatában: „A világosság létünk egyik alapfeltétele: A világosság teszi lehető-
vé, hogy lássunk és hogy a világban tájékozódjunk… Sötétségben csak tapogató-
dzunk, de ismerni, megismerni a dolgokat csak a világosságban tudjuk.” (23) A vilá-
gosság és az élet Jézus Krisztusban van. (Jn 1,9) Ő az, aki megvilágosít minden em-
bert. Ennél a fénynél ismerhetjük fel Őt, a Szentet, a hatalmast, a szeretettel teljest és 
magunkat, vakságunkat, elesettségünket és bűnösségünket. Szükségünk van újra ma 
is erre a fényre, hogy lelki életet élhessünk, Lélek szerint járjunk. Ki kell jönnünk a 
világosságra személyiségünkkel, kapcsolatainkkal, életünk dolgaival. 

TEOLÓGIA 

MME 

BESZÉL A VÁLSÁG, A   SZŰKÖSSÉG,  

A ROMLÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK,  

A RÁNK VÁRÓ, ELŐRE LÁTHATÓ  

ÉS NEM LÁTHATÓ  

NEHÉZSÉGEK ÁLTAL. 
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A páli gondolkodás tovább tisztázza a gondolatot: a „pogányok”, az Isten nélkül va-
lók elméje „meghomályosult”(Ef 4,18), elsötétült (5,8). Ez áll szemben a világosság 
fiainak szent életre való törekvésével. Vagy később (2Thessz 5,5): „Ti a világosság 
fiai vagytok…” meg nem restülve munkálkodtok a szeretetben, tudtok és bizakodtok 
az üdvösségetekben. (vö. 5,8) Ezek az életjelei a világosságban járó embernek. 
 
Be kell fogadnunk ezt a világosságot ahhoz, hogy annak hatása érvényesülhessen az 
életünkben. „Valakik pedig befogadták őt , hatalmat adott azoknak, hogy Isten Fiaivá 
legyenek.” (12) Különös kiváltság, hogy ő  ma is bennünk él. Gyermeki módon rá-
csodálkozhatunk erre a tényre, és magunk is istengyermekké válhatunk. 

 
„Azoknak a lelkülete, akik…elfogadják az Igét 
olyan, mint a gyermekeké, akik nem okoskodnak 
hanem engedelmeskednek…; azokban pedig, 
akik kezdettől fogva visszautasítják az Igét, nyíl-
ván hiányzik a gyermeki lelkület, mert bíznak 
benne, hogy saját erejükből eljutnak  az igazság-
hoz…” Írja Breviariumában Newman az angli-

kán egyházból katolizált lelkész, később bíboros a 19. század közepén, és folytatja:  
„Éden kertjére ezért úgy tekintünk vissza, amint a saját gyermekkorunkra szeretünk. 
A gyermekkor a tökéletes keresztyén állapot példaképe. Üdvözítőnk tette azzá, ami-
kor azt mondta, kis gyermekké kell válnunk, hogy bemehessünk az országba. … 
Nem vagyunk, nem tudunk lenni gyermekek. Felnőtteknek képességeik, szenvedé-
lyeik, céljaik, elveik, nézeteik, kötelességeik vannak, mik a gyermekeknek nincse-
nek. És valamiképp mégis olyanokká kell válnunk, mint a kisgyermekek. Kötelezve 
vagyunk ebben látni a keresztény tökéletességet és szemünk előtt tartva, törekednünk 
kell rá.” (147-149) 
 
Merjünk gyermekké lenni ezen a karácsonyon, és életünk előttünk levő idejében. 
Megnyílhat így a szemünk, hogy lássuk Őt, „aki teljes kegyelemmel és igazsággal”. 
(14/c) Így elindulhatunk a betlehemi bőlcsőtől az isteni világosság útján, mert „…aki 
az igazságot cselekszi mind őtőle születet.” (1Ján 2,29) 
 
 

 

TEOLÓGIA 

CSENDES PERCEK  

Áhítatok minden napra! 

 

Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány, 77 kiadásban, 44 nyelven. 

Személyes bizonyságtételek, imádságok az év minden napjára, 

melyeket valamennyi földrészen több mint hatezren olvasnak! 

Kapcsolódjon be Ön is!  

 

Megrendelés: 

MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ  

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. TEL.: 061/250-1849 

WWW.CSENDESPERCEK.HU 

 

EGY SZÁM ÁRA:  240 FT (2009-TŐL) ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE: 1440 FT (2009-TŐL) 

  

BE KELL FOGADNUNK EZT A  

VILÁGOSSÁGOT AHHOZ, HOGY  

ANNAK HATÁSA ÉRVÉNYESÜL-

HESSEN AZ ÉLETÜNKBEN. 

 
 
 

– KARNER KÁROLY: A TESTTÉ LETT IGE, MAGYAR LUTHERTÁRSASÁG , BUDAPEST, 1950 
– LÜTHI, WALTER: JOHANNES, DAS VIERTE EVANGELIUM: WIR SAHEN SEINE HERRLICHKEIT, NEUHAUSEN-STUTTGART, 1988  
– NEWMAN, JOHN HENRY: NEWMAN BREVIARIUM, SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, BUDAPEST-PÉCS 1958  

IRODALOM 
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NŐI ÓRÁINKON GYAKRAN FOGLALKOZUNK A BIBLIA NŐALAKJAIVAL. KARÁCSONY 

KÖRNYÉKÉN TALÁN MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, HOGY MÁRIA SZEMÉLYÉT, LELKI ALKATÁT, HI-

TÉT, ENGEDELMESSÉGÉT VIZSGÁLJUK. AZ ALÁBBIAKBAN MEELI TANKLER ÉSZT PSZICHOLÓ-

GUSNŐ GONDOLATIT ADJUK KÖZRE, AKI ÉVEKEN ÁT VOLT AZ EURÓPAI METODISTA NŐI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE. GONDOLATAINAK CÍME: 

 

„Itt vagyok, Uram!” 

■ MEELI TANKLER 

 

 

 

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian vissza tudunk idézni gyerekkorunkból 
olyan pillanatot, amikor édesanyánk próbált megkeresni bennünket, hogy valamilyen 
feladatot bízzon ránk, mi pedig megpróbáltuk elrejteni magunkat. „Hol vagy?” – 
hangzott a hívás, mi pedig eldönthettük, továbbra is rejtve maradunk, vagy előjövünk 
a hívásra. 
 
Amikor Isten körülnéz, hogy megtaláljon téged, akkor biztos lehetsz benne, hogy 
észrevesz, még akkor is, ha úgy gondolod, hogy el vagy rejtve. Isten nemcsak azért 
keres, hogy használjon téged, hanem meg akarja áldani az engedelmességedet és a 
szolgálatra való készségedet. 
 
A Máriának szóló angyali üdvözlet érdekesen beleszövődik egy másik hírmondás 
történetébe, Keresztelő János születésének leírásába. Az Ótestamentumból ismert 
példákra gondolva, semmi különös nincs abban a tényben, hogy egy születésről köz-
vetlenül Istentől érkezik a hírmondás. Bizonyos szempontból fel vannak készülve 
arra, hogy üzenetet kapjanak, hogy útban van egy gyermek, még akkor is, ha ezt na-
gyon nehéz elhinni. Ezekben a korai történetekben a gyermek születése egyszerűen 
Isten válasza egy őszinte imádságra. Istennek általában különleges terve volt a 
megigért gyermekkel. 
 
Gábriel angyalnak Máriával való találkozásában Isten előkészítő munkájának a tető-
pontját láthatjuk, amellyel az egész világ szükségét akarja betölteni. Az igazi szükség 
itt Izrael szüksége volt a Messiásra, és az egész világ szüksége a Megváltóra. 
 
Nagyon ijesztő lehetett Mária számára az angyallal való találkozás, de az angyalnak 
már az első üdvözlő szavai nagyon pozitívak: „Kegyelembe fogadott vagy”, akit Is-
ten kiválasztott, hogy az Ő országában valamilyen felelősséget hordozzon. Isten or-
szágában felelősséget hordozni, - ebben az egyik jó dolog az, hogy miközben ezt 
tesszük, Istenhez nagyon közel lehetünk. „Az Úr veled van.” Ez az üdvözlet kétség-
telenül egy nagyon pozitív köszöntés, egy nagon személyes és megerősítéssel, bátorí-
tással teli üdvözlet. Úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk ilyenfajta üdvözle-
tet kapni közvetlenül Istentől. Mária kiváncsi, hogy mit jelenthet egy ilyenfajta 
köszötés, mit jelent ez az életére, a jövőjére nézve? Isten angyala az Ő hírmondója, 
ezért nagyon fontos odafigyelni az egész üzenetre.  
 
Talán Mária fél is valamitől. Nem mondja ezt ki, mint ahogyan mást sem mond arról, 
hogy zavarban van és kiváncsi a jelentésre, de a félelem olyan dolog, ami megmutat-
kozik, ha próbáljuk is elrejteni. Milyen csodálatos, hogy a rejtett érzéseket is megérti 
Isten és közvetlenül reagál rá: „Ne félj, Mária.” Mi lehet a magyarázata annak, hogy 
Isten Máriát választotta ki arra, hogy Jézus anyja legyen? Mert Mária kegyelmet ta-
lált Isten előtt. Azt mondja Mária „Rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára, Ő a 
hatalmas, aki nagy dolgokat cselekedett, irgalma megmarad nemzedékről nemzedék-
re az őt félőkön. Megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal. Felkarolta 
szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak. 
Szent az Ő neve.” Talán ez a különlegesen mély és őszinte hit lehet az, ami miatt Is-
ten kegyelmébe fogadta Máriát. És most jön az igazi üzenet. Mária arra választatott, 

NŐKRŐL NŐKNEK 

MÁRIA KIJELENTÉST KAP AZ ANGYALTÓL (RÉSZLET) 
FRA ANGELICO (1395-1455) 
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hogy részévé váljon Isten hatalmas cselekvő tervé-
nek. Ez a terv érthető szavakban tárul Mária elé. 
Egy mennyei gyermeket fog szülni, akinek Isten 
maga fog hatalmat és felhatalmazást adni, hogy 
örökké uralkodjon. Mária csak egyetlen kérdést 
tesz fel: Hogyan lehet ez? Úgy tűnik, Máriának 
nem jelent gondot, hogy higgyen az angyal szavai-

nak. Hozzáállása egy mély, odaszánt hívőről tanúskodik, aki bizonyos abban, hogy 
Isten bármit is mond, azt meg fogja tenni. De Mária még mindig bátorkodik néhány 
további magyarázatot kérni. Egyszerű kérdése így hangzik: „Hogyan történik majd 
ez?” Nem azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert erősen hisz Isten mindenhatóságában. 
Talán sejti, hogy valami különleges dolog fog történni, nem lehet egy egyszerű gyer-
mekszületés, hiszen még nem ment féjhez. A kérdést az angyal nagyon meleg és bá-
torító módon válaszolja meg. Biztosítja őt, hogy ő és gyermeke Isten védelmét és 
gondoskodását fogja élvezni, nagyon különleges módon. 
 
Máriától ezen a ponton egy leckét tanulhatunk meg. Kérdéseinket Isten nem mindig 
olyan módon válaszolja meg, amint mi szeretnénk, és nem is mindig úgy, amit telje-
sen megértenénk. Amikor azon küszködünk, hogy kitaláljuk, hogy mi is fog történni, 
és mi lesz a mi részünk mindebben, ő a legfontosabb választ adja meg, amire szüksé-
günk van. Biztosít bennünket, hogy nem kell aggódni a részletek miatt, mert Ő az, 
aki mindig kezében tartja az ellenőrzést. Biztonságban leszünk és védelem alatt 
mindaddig, amig közel maradunk őhozzá és bízunk az ő terveiben és céljaiban. 
 
„Istennél semmi sem lehetetlen” – folytatja az angyal. Talán Máriának még mindig 
lennének kétségei? Attól a ponttól, amikor készek vagyunk Istennek kimondani, 
hogy „Itt vagyok, Uram!” egy közösségi kapcsolópont lehet jelen közöttünk. Ez a 
közösség, amit Isten felhasznál, hogy megerősítsen bennünket, és felelőssé tegyen 
másokért. Meglepő módon Gábriel angyal nem kéri Máriát, hogy válaszoljon. Kije-
lentette Isten mindenhatóságát és úgy tűnik, mintha ez lenne a beszélgetés végső sza-

va. Miközben Mária eddig csendben volt, és 
csak a legsürgősebb kérdést tette fel, most 
úgy érzi, hogy válaszolnia kell, nem marad-
hat csendben, nem maradhat passzív. Ki 
akarja fejezni készségét, hogy elfogadja a 
szerepét, és engedelmes akar lenni Istennek. 
Ezért így válaszol: „Itt vagyok, az Úr szol-
gálóleánya, legyen nékem a te szavad sze-

rint.” Istennek egy nagyon fontos jellemvonása, hogy Ő soha nem kényszerít minket 
egy vele való kapcsolatra. Elképzelhetetlen lett volna, hogy Máriát kényszerítse, 
hogy gyermeket szüljön az ő akarata ellenére. És itt sem rábeszél Isten, hanem türel-
mesen vár Mária „igen” válaszára. 
 
Vajon a te válaszodra is még mindig vár? És milyen válasz lehet ez? „Itt vagyok” – 
rendelkezésére állok Istennek, elérhető vagyok az Ő szolgálatára. Megpróbáltam ki-
találni, hogy Mária mikor, és miért kezdett örvendeni azon, hogy Isten tervében egy 
ilyen szerepet tölthet be. Természetesen egy bizonyos időnek el kellett telnie, mivel 
minden olyan hirtelen és váratlanul történt. Máriát igazi öröm tölti be, Isten hatal-
mas, felé kiárasztott kegyelme és Isten nagysága és hatalmassága miatt. „Áldott, aki 
hitt, mert beteljesednek mindazok, amelyeket néki az Úr mondott.” – mondja Erzsé-
bet. Úgy gondolom, hogy itt van a kulcsa az egésznek. A mi áldásunk nem annak 
beteljesülésében van, hogy amit az Isten mondott, az meglesz. A mi áldásunk abban 
a hitben rejlik, hogy az ő szava be fog teljesülni. Mária megáldatott az ő hitében, és 
ez az áldás hozott neki ilyen nagy örömet. 
 
Hadd legyen ez az öröm a mienk is, miközben olvassuk Mária énekét, Lukács evan-
géliumának 1,47-57-ig terjedő verseiben! 
 
 

NŐKRŐL NŐKNEK 

KÉRDÉSEINKET ISTEN NEM  

MINDIG OLYAN MÓDON  

VÁLASZOLJA MEG,  

AMINT MI SZERETNÉNK. 

A MI ÁLDÁSUNK ABBAN  

A HITBEN REJLIK, HOGY  

AZ Ő SZAVA  

BE FOG TELJESÜLNI. 

SZŰZ MÁRIA JÉZUSSAL 
16. SZÁZADI IKON 
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Itt van a szép karácsony 

■ DSIDA JENŐ 

 

Itt van a szép, víg karácsony,  
Élünk dión, friss kalácson:  
mennyi fínom csemege!  
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága  
csillog-villog: csupa drága,  
szép mennyei üzenet:  
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek,  
kályha mellett körben ülnek,  
aranymese, áhitat  
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek  
és kántálva ráköszönnek  
a családra. Fura nép,  
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég  
a szemeken, a harangjáték  
szól, éjféli üzenet:  
Kis Jézuska született!  

1929 

 

ÜZENET 

Közeleg az emberfia 

■ DSIDA JENŐ 

 
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,  
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.  
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek  
nyulat, nem hordoznak emberölő  
szerszámot, megjelenik az angyal és  
megjelenik a csillag és tele lesz dallal  
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre  
és tudni fogjuk, hogy Ő az.  
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,  
a petroleumbányák frakkos császárai  
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.  
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,  
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog  
az örök épitők acélos vidámsága.  
Ő megmutatja minden vándornak az útat,  
minden töprengőnek az igazságot, minden  
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza  
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,  
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt  
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék  
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.  
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,  
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.  
Ma még sirunk,  
mert a mosolygás nem én vagyok.  
Ma még sötét  
van, mert nem jöttem világosságnak,  
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.  
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.  
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.  
 
1929 

70 ÉVE HUNYT EL DSIDA JENŐ ERDÉLYI KÖLTŐ (1907-1938),  

AKINEK ÉLETMŰVÉT AZ IGE FÉNYÉBEN ÉRTHETI MEG IGAZÁN AZ OLVASÓ. 

VERSEIT BIBLIAI TÉMÁK, KÉPEK, MOTÍVUMOK JELLEMZIK,  

MELYEK ELMÉLYÜLT ISTENHITÉBEN GYÖKEREZNEK.  

„ZARÁNDOK LETTEM ÉS  

HÍVŐ KERESZTÉNY. / 

KEDVES VIRÁGOM:  

ZSENGE BARKAÁG. / 

HISZEM, HOGY KRISZTUS 

ÉS A SZENT KERESZT TÉNY / 

ÉS RAJTA KÍVÜL MINDEN 

HIÚSÁG.” 

 

DSIDA JENŐ 
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MISSZIÓ 

A nagy cél 

■ DR. PATRICK STREIFF PÜSPÖK 

 

 
 

Éppen az egyház Stratégiatanácsának találkozójáról tartok hazafelé. Az imádság és a 
munka, az elcsendesedés és a feszített gondolkodás, vita ritmusa jellemezte munkán-
kat. Olyan volt ez, mint a be- és kilégzés: az evangéliumra hallgatva közös látást 
nyerünk az egyházi tennivalókat illetően. 
 
Nem szeretnénk a kereket újból „feltalálni”. Minden jó iránymutatásért és kezdemé-
nyezésért hálásak vagyunk. A Stratégiatanácsban örültünk annak, hogy a Metodista 
Egyház munkájának magját világszinten abban látja, hogy az „embereket Jézus 
Krisztus követőivé tegyük, és megváltoztassuk a világot”. Ez a „missziói nyilatko-
zat” az egyházrendben központi helyen áll az egyház küldetésének megfogalmazása-
kor. Gyökerei a feltámadott Krisztus missziói parancsához vezetnek. (Mt 28,19) 

 
A Stratégiatanáccsal együtt e „missziói nyilatko-
zattal” a svájci és francia egyházban is szívesen 
azonosulunk. Megadja a „Miért?”-tel kezdődő 
kérdésekre a választ. Miért van az Egyház? Jézus 
Krisztus Egyháza vagyunk, hogy az embereket 
Jézus Krisztus tanítványaivá tegyük, s a világot 
megváltoztassuk. 

 
A világ megváltoztatása komoly cél. Az egyének megváltoztatásával kezdődik. Aki 
Jézust követi megváltozik és megváltoztatja a világot maga körül. Ezért a nagy célért 
éri meg vállalni az életet. A missziói küldetést szívesen vállaljuk fel, mint olyan 
nagy célt, amelyért – a Metodista Egyház gondolkodásával megegyezően – Krisztus-
sal együtt vagyunk úton, Isten által indíttatva és az emberek felé fordulva. A Meto-
dista Egyház „profilja” dinamikusabbá válik, ha a feltámadt megbízatása megvilágo-
sítja, hogy miért is vagyunk egyház. Remélem, hogy ön, és gyülekezete velünk tart 
ezen az úton!  

(FORDÍTOTTA: DOMBY RAYMUND) 

 

 

Missziós Konferencia 2008 

■ BESZÁMOLÓK  

 

 

ÁLOM-GYÜLEKEZET 
 
Milyen gyülekezetről álmodom? Ez volt a második nap kérdése az idei szolnoki 
Missziós Konferenciának szeptemberben. Többen rájöhettünk: „a mi gyülekezetünk 
egy álom-gyülekezet – álmainkban létezik.” Ez nem baj. Hiszen ha merünk álmodni, 
nem hisszük, hogy „itt van már a Kánaán”. Van még merre-hova fejlődnünk. 
 
Mindenki elmesélte – őszintén – terveit, céljait. Mi is. Szerepelt benne egy profi 
énekkar, versek az istentiszteleten, gyermekek-fiatalok rendszeres előadása, esetleg 
zeneszám(ok). Beszélgettünk meghívott evangelizátorról, és mi általunk meghívott-
betérő-megtérő sokadalomról. Az Úr a nagy sokaságot is meg tudná áldani, meg tud-
ná oldani… Azután lehetne több bizonyságtétel, élménybeszámoló az istentisztelete-
ken, a weboldalainkon, szórólapon. Van-e a gyülekezetünknek előszobája? Sokan - 
tanuja voltam – nem tudják legyőzni az ún. küszöb-fóbiát. Nem tudnak egy idegen 
helyre belépni. Csináljunk nyílt napot! 

MME 

REMÉLEM, HOGY ÖN,  

ÉS GYÜLEKEZETE 

VELÜNK TART 

EZEN AZ ÚTON! 
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MISSZIÓ 

Mindezek után – többek közt – összefoglalva 
mi is előadtuk vágyainkat. Az előadó minket is 
„lehúzott” mondván: ez túl sok aktivitás, túl 
sok egy gyülekezetnek. Mit kell tehát tennünk? 
Először is készítsünk elemzést az adottságaink-
ról. Ez nálunk az imaélet és az evangélium hir-
detése. Azután a jövőképünket kell megformál-

nunk. Imádkozhatunk a betegeinkért, utcánkért, városunkért. El is mehetünk hozzá-
juk. Ezek után ki kell alakítanunk egy vezérfonalat. Először csak néztünk magunk elé 
és egymásra a kiscsoportunkban. Ám kigyulladt az isteni szikra: mi már hat éve – 
gyülekezeti szinten – megfogalmaztuk céljainkat és vezérelveinket. Még ma is kint 
függ a kis imatermünk falán. Ezeket a lelkészünk segítségével azonnal felelevenítet-
tük telefonon. Rájöttünk, hogy vissza kell venni korábbi értékeinket. Ezt akkor így 
fogalmaztuk meg: „Krisztusban való megújulás által a gyakorlatban is meg akarjuk 
valósítani korábban kitűzött céljainkat.” Áldás-kérésünknél az a nem mindennapi 
helyzet állt elő, hogy az áldásosztó is áldást kért pécsi testvéremtől. Leírhatatlan ál-
dás-élmény áradjon a gyülekezetünkre is! 

(SZUHÁNSZKI JÁNOS) 

 

 

KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT! 
 

A szolnoki konferencia egyik szünetében két testvér beszélgetetett a régi, idősebb 
testvérek bizonyságtételéről: volt egy testvér, aki egy szegényebb családot támoga-
tott, segített. Úgy akart segíteni, hogy volt két sonkája, egy kisebb és egy nagyobb. 
Az ördög azt súgta neki: „Ne add nekik a nagyobbat! Csak a kisebbet, adhatod ne-
kik.” Ő erre azt felelte: „Ha nem távozol tőlem, odaadom mindkettőt.”  
 
Nagyon megragadott az, amit hallottam, mert valóban sokszor így vagyunk mi hívők.  
Hazafelé jövet egy alkalommal csalódommal bementünk egy áruházba. Az áruház 
előtt három kis cigánygyerek kéregetett: „Bácsi adjon pénzt, mert éhesek, vagyunk!” 
Azt mondtam nekik, hogy pénzt nem adok, de szívesen veszek nekik ennivalót. Bemen-
tünk az áruházba, ahol a pultban két darab készre sütött pizza volt. Először azt gondoltam 
veszek nekik egyet, és három részre felvágatom, de ekkor eszembe jutott a sonkás törté-
net. Így vettem meg mindkettő pizzát. Amikor odaadtam nekik, elmondtam, hogy ezt Jé-
zus nevében adom. Amikor haza értem egy család jelezte, hogy nincs pénzük, s kérdezték 
nem tudok-e nekik adni. Ekkor is Jézus nevében segítettem. Nemsokára csörgött a tele-
fon, és egy másik család szintén azt kérte nem tudnánk-e nekik kölcsönadni, mert en-
nivalóra sincs pénzük. A feleségemnek szóltam, hogy szedjen össze ennivalót, és el 
is vittük nekik.  
 
Másnap egy nagycsalád kért tőlem segítséget: nem tudnánk-e nekik élelmiszert sze-
rezni egy ismerősön keresztül. Az ismerőst felhívtam, aki azt válaszolta, hogy most 
sajnos nem tud segíteni. Visszahívtam ezzel a válasszal, mire ő elmondta, hogy ke-
nyeret se tud adni a gyermekeinek, Egy másnapi találkozót beszéltem meg vele, és  
megígértem, hogy vásárolok neki élelmiszert. Ezt most nem azért írom, hogy ma-
gammal dicsekedjek, hanem hogy az Úrral dicsekedjek, hogy így használ. Engem is 
kísértett az ellenség ez idő alatt. Az járt a fejemben miért nem osztják be, miért költik 
felesleges dolgokra  a pénzt. Erről beszélgettünk a feleségemmel miközben a gyerekek 
a Jézus élete című filmet nézték. Pont akkor pillantottam oda, amikor Jézus azt mondta: 
„Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs; és akinek van ennivalója ha-
sonlóan, cselekedjen.” (Lk 3,11) Jézus elindult és hirdette a Jordán egész környékén a 
megtérés keresztségét a bűnük bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszé-
deinek könyvében: „Kiáltó hang szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját!”  
 
Advent van, várjuk az Úr Jézust. Készítsük az Úr útját! Kedves testvérem, a magad 
ajándékaival, készítsd az Úr útját! Ha erős vagy, segíts a gyengén, amid van, abból 
adj olyat, amit te is szívesen vennél mástól! „Amit tehát szeretnétek, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek, ti is ugyanezt cselekedjétek velük!” (Mt 7,12) Kívánom, 
hogy ezzel az aranyszabállyal várjátok, „készítsétek az Úr útját”! 

(KŐSZEGI LÁSZLÓ) 

ELŐSZÖR IS KÉSZÍTSÜNK  

ELEMZÉST ADOTTSÁGAINKRÓL. 

AZUTÁN A JÖVŐKÉPÜNKET KELL 

MEGFORMÁLNUNK. 

MME 
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MISSZIÓ 

Karácsony: teremtés és misszió 

■ SZUHÁNSZKI JÁNOS  

 

 
 

Az utóbbi időben a különböző egyházakból származó hírek, cikkek ill. kiküldetéseim 
kapcsán is el kellett gondolkoznom azon, hogy hogyan függ össze a karácsony és a 
misszió. Rá kellet jönnöm, hogy szorosan. Hiszen nekünk keresztyéneknek az a Jé-
zus nevű Megváltónk, akit Mesterünknek is hívunk, az a teremtő Isten Fia. Az embe-
riséggel kapcsolatos első missziója az Atya Isten teremtésében való lényegi részvé-
tel; hiszen „minden Őbenne, Őreá nézve és Ő általa teremtetett” (Kol 1,16.) – azaz 
állott elő az Őskáoszból („tovuhabohu”). A teremtésnek – ezek alapján – az ember 
számára felfogható része a növekedés, az állandó fejlődésre való hajlam, az egyre 
rendszerezettebb struktúra. Ennek természetes emberi(?) következménye a megtámad-
hatóság esélye. Egyre nagyobb felületen hat az erózió, a leépülés.  Az erkölcs megjelené-
sével egy időben annak romlása. Mindannyiszor tapasztaljuk azonban nagyon rövid (8-10 
ezer éves) történelmünk során, hogy ez ellen a sötét Diabolos („szétdobáló”) ellen állan-
dóan fellép az isteni Synbolos („egybeillesztő”) , amely a teremtés, a gyógyítás, a felemel-
kedés, a reneszánsz. 
 
Ha nagyvonalúan vizsgáljuk a kultúrtörténetet, akkor a vallások kifejlődését, érését 
és rekonstrukcióját is törvényszerűnek látjuk. A héber vallás  kiemelkedett az idők 
folyamán a totemeket, égitesteket, természeti jelenségeket istenítő „vallások” közül. 
Ők az egyetlen, a Vagyok (Jahve, Ani-hu) nevű, emberrel kommunikáló valóságos 
Istennel találkoztak. Egészen Jézus Krisztusig – mondhatjuk – az Úr együtt élt az 
emberrel. Beszélgetett és evett vele, sőt küzdött vele, sátrában-templomában élt és 
megáldotta őt. Megharagudott a bűnért és büntetett az Éden után, Sodomában részle-
gesen, az özönvízben csaknem teljesen eltörölte az emberiséget. 
 
A karácsony a második teremtés. Az Atya mellett a Fiú-Isten itt a főszereplő: Ő az 
Új Teremtés, az új ember prototípusa. Ő a cselekvés katalizátora és célja. Ő az Ige, 
amely emberi testté lett. Ezt a missziót a betlehemi istállótól a Kálvárián át Ő járja 
végig. Az első keresztyének sokáig észre sem vették, hogy ők már reform-zsidók. 
Egyes ágoston-rendbeliek nem gondolták, hogy ők már lutheránusok, anglikánok, 
hogy metodisták. Folytassuk? 
 
Egy régi zsidó parabola szerint az Úr Isten korábban úgy volt az emberrel, mint a 
nagy tudású bölcs, aki szerényebb ismerettel rendelkező hallgatói számára magasröp-
tű, szívgerjesztő előadást tart. Ezzel felemeli magához tanítványait, akik úgy érzik 20 
évet fejlődtek a tudományban. Másnapra azonban elfelejtik az előadás lényegét, mert 
nem az övék az. Ezután azonban Isten attitűdje megváltozik: nem olyan közeli már min-
den ember számára, de türelmesebb, vár az ember bűnbánatára (Ézsaiás könyve, Zsidók-
hoz írt levél). Vár arra, hogy maga lássa be: tévedett. Talán valamivel felnőttebbnek nézi 
már Krisztus után az embert. Ez egy lassúbb-hosszabb, könyvtári kutatáshoz hasonló fo-
lyamat. Ennek a végén azonban a övé lehet a bűnbocsánat, az új élet, az egész-ség-telen 
után az egész. Ez már egy intelligensebb ember számára egy még közelebbi teremtés. 
Mélyebb, lelki. Bölcsebb embert feltételez, a korábbi sikertelenségekből okulót. Az előb-
bi hibákat nem megismétlőt. Az igazi jóért, teljesebb örömért, a megváltásért kezét ki-
nyújtó, nem közömbös, önálló akarattal-elhatározással, megbocsátani tudással rendelkező 
embert. Az Isten-Ige halála és feltámadása által így jött létre az új teremtésben való rész-
vétel lehetősége. Ennek egészét fel sem tudjuk mérni, csak az emberi érzékek-hit-tudás 
felfogható részét kezdtük el feldolgozni „töredékes ismeretünkkel” (1Kor 13,9). 
 
Egy nagyon kedves példa a karácsonyi gyermek-misszióból rámutat: ahogyan egy 
újszülött kisgyermek a világra jön, és minden Szépet és Jót várunk tőle és feltétele-
zünk rajta, úgy jött el az Isten Fia is most közénk. Ő beváltja minden reményünket, a 
törvény helyett a szeretetet. Azt is, amit nem hittünk. Ez az utolsó isteni misszió, és 
ez az örömhír adja meg az első lökést a mi küldetésünkhöz az elesett felebarát, az 
ellenség felé fordulás felé.  

MME 
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KARÁCSONY, CSALÁD, BIBLIA 

 

Karácsony a család ünnepe 

■ SZABÓ ANDOR LELKÉSZ  

 

 
 

Ez egy szlogen. Az adventtel és a karácsonnyal kapcsolatosan több téves szólás, kép-
zet él a köztudatban. Adventi hangulat: sziporkázó fények, utcák, kirakatok a nagy-
városokban. Mikulás – Télapó. Mit hozott a Jézuska? Tömeg az áruházakban, hiper-
marketekben, minden bóvlit is el lehet adni, és a hangszórókból szól a Csendes éj 
meg a Mennyből az angyal. Irritál bennünket ez a hamis, szirupos, negédes, a Szent-
írástól idegen december – vajon a fenti mondat megállja-e a helyét? Így gondolko-
dik-e a Biblia is a legnagyobb ünnepünkről? 
 
Megdöbbentő, hogy családi állapotunk, helyzetünk, familiáris életünk eseményei, 
fordulatai mennyire meghatároznak bennünket ma is. Adminisztratívan, érzelmileg, tár-
sadalmi helyünket illetően. Sőt, esetenként a definíció skatulyába gyömöszöl, ahonnét 
nehéz a kitörés. „Özvegyasszony”, „gyermektelen házaspár”, „elhagyott az apám”, „az 
anyám sohasem szeretett” – olyan kifejezések, amelyek egy-egy emberi sorsot félig-
meddig már le is írtak. Nem beszélve az „elvált nő”-ről és a „gyermektartást fizet/nem 
fizet” esetekről… 
 
A bibliai történetek is gyakran így kezdődnek. „Jefte… egy parázna nőnek volt a fia.” 
„Mária jegyese volt Józsefnek.” „Élt abban a városban egy özvegyasszony is.” „Egy em-
bernek volt két fia.” „Mester, mondd meg a testvéremnek!” „Nem volt gyermekük, mert 
Erzsébet meddő volt.” 
 
Sokszor a fent említett – gyakorta negatív – fordulatok periodikusan ismétlődnek (és 
predesztinálnak). „Otthon feszültség, veszekedés, erőszak, zsarnokság, iszákosság, 
hűtlenség, paráznaság volt. rossz kapcsolatokba, házasságba menekültem, gyerekeim 
hozzám hasonlóan ínséges sorsú apátlanok/anyátlanok lettek.” 
 
A Biblia az Istennel való kapcsolatunkat családi képekkel ábrázolja, a rokoni kapcso-
lat fokával, minőségével illusztrálja. Ő a „Mi atyánk”. Jézus „legyen az elsőszülött 
sok testvér között”. Az egyház Krisztus menyasszonya. „Amilyen irgalmas az apa 

fiaihoz, olyan irgalmas az Úr.” „Gonosz utó-
dok, romlott fiak” – mondja Ézsaiás. Ezékielnél 
Júda és Izráel két szakadt, céda nő. „Mint akit 
az anyja vígasztal, úgy vigasztallak.” Hóseás 
1,2: „Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és 
legyenek gyermekeid az paráznától, mert… ez 
az ország hátat fordít az Úrnak.” 
 

A szentírási történetek jó része családregény, novella vagy életkép. Gyakori jézusi 
szituáció, hogy apa vagy anya keresi fel őt fia vagy lánya betegsége miatt – mind a 
négy variáció megvan. Az Ótestamentum sokkal inkább bővölködik ilyen családi tör-
ténetekben, az Ószövetség olvasandó voltának egyik lényeges oka ez – ezek a törté-
netek igazak, modernek, időszerűek, rendkívül tanulságosak, drámaiságuk miatt min-
den művészeti ág előszeretettel vette elő őket. Édesapám mondta, hogy az Ótesta-
mentum az Úr képeskönyve, de a kisegyházi szószék néha illetlennek, kevésbé evan-
géliuminak véli az „ízes” sztorikat. 
 
Megjegyzem, hogy ezek a történetek egyáltalán nem giccses, szentimentális idillek. 
A Biblia ugyan nem röstelli kimondani, hogy Izsák enyelgett Rebekával, hogy 
Naómi ölébe vette és dajkálgatta Obédet, hogy Ádám hogyan örült az asszonyember-
nek, hogy Jákob és Ézsau kibékülve hogyan zokogtak egymás vállán, de a mi vilá-
gunkhoz hasonlóan több, sokkal több benne a tragédia. 

A BIBLIA AZ ISTENNEL  

VALÓ KAPCSOLATUNKAT  

CSALÁDI KÉPEKKEL  

ÁBRÁZOLJA. 

MME 

CSALÁD 
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Csak Mózestől néhány közismert pillanat: Ádámnak és Évának meg kellett élniük, hogy 
az elsőszülött fiuk megöli a másodikat. A részegségében meztelenül talált Noé megát-
kozza a szemtanú fiát. A leitatott Lóttal fajtalankodnak a lányai. Ábrahám kénytelen 
elküldeni magától másodfeleségét és idősebbik fiát (újszövetségi gondolat!). Izsák az 
egyik gyereket szereti, Rebeka a másikat. Jákob leányát megerőszakolják, Benjámin 
anya nélkül nő fel, Józsefet a bátyjai félholtra verik, és eladják rabszolgának, s mind-
ezt örökre el akarják titkolni az apjuk elől. Jókebed csak a szoptatás időtartamára 
kapja vissza Mózest. Áronnak gyászolnia kell a fiait. 
 
Az újszövetségi szemlélet szerint a gyülekezet egy család. „Ti testvérek vagytok” – 
mondja Jézus. „Így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Azután így szólt a tanítvány-
hoz: Íme a te anyád!” „Timóteus szeretett és hű fiam az Úrban”, „Köszöntsétek… 
Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám” – vall Pál. 

 
Isten számára érdekesek, fontosak a mi családi 
körülményeink, kapcsolataink. „Nem jó az em-
bernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő-
társat.” „Menj be a bárkába fiaiddal, feleséged-
del és fiaid feleségével együtt!” „Egy esztendő 
múlva visszatérek hozzád, és akkor már a fele-
ségednek, Sárának fia lesz!” „De irgalmasan 

bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem.” „Fölemelem majd utódodat, aki a te 
véredből származik”. „Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel 
most élsz, nem férjed.” „Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, …
gyermekeitek… így… szentek.” „Hol van Ábel, a te testvéred?” „Tiétek ez az ígéret 
és gyermekeiteké.” 
 
Az Újszövetség előírja a „házitáblákban”, hogy a különböző családtagok milyen iste-
ni erényeket, tulajdonságokat bírjanak. Milyen legyen a jó férj, a kedves édesapa, a 
fiatal feleség, az idős asszony, a drága gyermek. Még a gyülekezeti tisztségvállalás-
nak (püspök, presbiter) is elsődleges föltétele a rendezett családi körülmények. 
 
A mi Urunk Jézus Krisztus az Atya akaratából földi emberek családjába született. A 
fájdalmainkat hordozó Megváltónak – aki egyébként később a rokonságától is sokat 
szenvedett – messiási küldetéséhez szüksége volt jó édesanyára és odaadó nevelő-
apára. A szerintem időnként beképzelt és szűklátókörű – katolikusellenes – protes-
táns igehirdetés általában mellőzi a „gyermekség-történeteket” (teológiai terminus 
technikus), pedig azok a mai családnyomorító világban igen megszívlelendő evangé-
liumi adatokat adnak meg. Mária és József tisztességes, legitim jegyességben jártak. 
Egymás iránti szeretetükre, felelősségvállalásukra, megbízhatóságukra, gondoskodásuk-
ra vonatkozóan sokat olvashatunk. „Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, 
hogy titokban bocsátja el.” „Vedd a gyermeket és anyját, menekülj!” „Bepólyálta, és já-
szolba fektette”. „Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében”. 
(Ez Lukácsnál visszatérő igevers.) „Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott 
keresték tovább. Három nap múlva találták meg.” „Apád és én nagy bánattal kerestünk 
téged”. „Jézus keresztjénél ott állt az anyja és anyjának nővére”. 
 
A Biblia az ókori rendhez illően közösségben, családban gondolkodik. „Higgy az Úr 
Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” „A fiatalokkal és öregekkel 
megyünk felelte Mózes, fiainkkal és leányainkkal.” „Kornéliusz pedig összegyűjtötte 
rokonait és legjobb barátait.” Milyen evangéliumi ajánlat egy magányost is elhívni 
családod karácsonyestéjére. 
 
A karácsony a család ünnepe. „Együtt vagyunk”, felemelő érzés ez a Szentestén. Mi-
lyen szomorú, ha a várt valaki az utolsó vonattal sem érkezik meg! Milyen fordulat, 
amikor a felnőtt férfi először ünnepel nem szüleivel, testvéreivel, hanem saját kis 
családjával! És a legszebb ragyogás, csillogás a világon, amikor a gyertyát, csillag-
szórót először szemlélő kicsiny gyermekem szemében tükröződnek a fenyő fényei. 
 
A karácsony a család ünnepe. Mert Krisztus született. 

ISTEN SZÁMÁRA ÉRDEKESEK, 

FONTOSAK A MI CSALÁDI 

KÖRÜLMÉNYEINK,  

KAPCSOLATAINK. 

CSALÁD 

A SZENT CSALÁD HAZATÉRÉSE EGYIPTOMBÓL 
JACOB JORDAENS, 1616K. 
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Hírek 

■ WWW.METODISTA.HU 

 

 

 
BÉKEHARANG A NETEN! 

A Kisegyház-kutató Egyesület honlapjára (www.kisegyhazkutato.hu) feltöltésre került egyhá-
zunk első folyóiratának, a Békeharangnak teljes anyaga! A 35 évet átívelő dokumentumok révén 
bepillantást nyerhetünk az egyház első fél évszádának életébe, bizonyságtételébe, lelkiségébe. A lap 
1910 januárjától került kiadásra, s egészen 1944 közepéig jelent meg heti és kétheti rendszerességgel. 
 

TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK 

Az év utolsó ifjúsági találkozóját idén december 29-31. között a fővárosi Egyházközpontban ren-
dezik meg a fiatalok. Az évzáró alkalom témája a hiteles, erkölcsös keresztyén élet, előadó: Pál 
Ferenc. Az országos találkozó rendkívül kedvező részvételi díjat ajánl a résztvevőnek: a két éj-
szakás alkalom mindössze 1000 Ft/fő-be kerül. Jelentkezés a szervezőknél, Bózsó Ágnesnél 
(agi.koffer@freemail.hu) és Sztupkai Gergőnél (gege555@freemail.hu).  
 

ALIANSZ IMAHÉT 2009-BEN 

A hagyományosan az év első hetében megrendezésre kerülő Aliansz Imahétnek 2009-ben a Hit 
által... mondat lesz a mottója. A vasárnaptól vasárnapig tartó hét során az ország evangéliumi 
gyülekezetei találkoznak, estéről-estére felfedezve a hit megújító erejét. E „felfedező” út során 
vezérfonálként a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete szolgál. A nyolc este témája: 1. Hit által – látjuk a 
láthatatlant, 2. Hit által – lehetünk kedvesek Isten előtt, 3. Hit által – bátran cselekszünk, 4. Hit által – a 
lehetetlen lehetségessé válik, 5. Hit által – amikor korlátainkba ütközünk 6. Hit által – adjuk tovább az 
áldást, 7. Hit által – következetes hűségben járunk, 8. Hit által – bizakodunk a jövőben.  
 

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT – ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2009 

Idén januárban volt 100 éve, hogy először tartottak Imanyolcadot az Egyház Egységéért. A ke-
resztény felekezetek közös imádsága 2009-ben is folytatódik: a hét imafüzetét ezúttal a koreai 
keresztények állították össze, alapigeként Ezékiel próféta szavát kijelölve mottóként: „...legyenek 
eggyé kezedben.” (Ez 37,17) A központi igére épülő nyolc elmélkedés, a szimbolikus cselekede-
tek és a prédikációk a hét során mind azt tudatosíthatják bennünk, hogy az egyház egysége mi-
ként szolgálhatja az emberi közösségek megújulását. 
 

HÁZASSÁG HETE 2009 

Az Evangéliumi Aliansz kezdeményezésével és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
támogatásával 2009. február 8-14-ig ismét megrendezésre kerül, immár másodszor a Házasság 
Hete – Magyarország rendezvénysorozat. A Házasság Hete mozgalom megmutathatja, milyen 
nagy az ereje a felekezetek közötti összefogásnak, különösen egy olyan, az egész társadalmat 
érintő kérdésben, mint a házasság –  egyre inkább válságba jutó –  intézménye. A szervezők cél-
ja: Bálint napon és az azt megelőző héten, ismét közösen hangsúlyozni  a házasság  fontosságát, 
felhívni  a figyelmet a hagyományos értékrend ma is egyedül megtartó voltára. A 2009-as prog-
ram szlogenje továbbra is: A házasság ajándék – tudsz jobbat? A 2009-es esztendő Házasság He-
tének „házaspár arca”dr. Csókay András idegsebész és felesége. 
 

32. NÉMET PROTESTÁNS NAPOK – BRÉMA, 2009. MÁJUS 20-24. 

A 32. Német Protestáns Egyházi Napokra az Ökumenikus Tanácson keresztül jelentkező 100 ma-
gyar résztvevőnek nemcsak privát szállást biztosítanak térítésmentesen, hanem a részvételi díjat 
is elengedik és szerény étkezést biztosítanak. Az utazást mindenkinek magának kell szervezni és 
fizetni. (A kedvezményes helyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!) Amennyiben 
gyülekezeti csoportok, vagy egyéni résztvevők Brémába kívánnak utazni, kérjük 2009. január 20-ig 
jelentkezzenek lehetőleg e-mailben a tibor.gorog@lutheran.hu címen, vagy levélben a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa címén (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Tel: 371-2690), 
faxon a 371-2691-es budapesti számon a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím és a kiutazók 
számának megadásával. 
 

  

RÓLUNK SZÓLVA 

GYÜLEKEZETI KÖRZETEINK KÖZPONTJAI 

 

BUDAKESZI Rákóczi u. 2. (23/451-570), BUDAPEST / ÓBUDA III. ker. Kiscelli u. 

73. (1/250-1536), BUDAPEST / PEST VI. ker. Felsőerdősor u. 5. (1/321-8456), 

DOMBÓVÁR Bezerédj u. 2/c (74/465-031), KAPOSVÁR Tallián Gy. u. 8. 

(82/318-504), MISKOLC Apáczai Csere J. u. 6. (46/326-591), NYÍREGYHÁZA 

Színház u. 6. (42/318-935), PÉCS Tompa M. u. 52. (72/210-069), SZEGED 

Londoni krt. 30. (62/311-483), SZEKSZÁRD Munkácsy M. u. 1. (74/313-310), 

SZOLNOK Kassai u. 15. (56/420-771) 

PROGRAMSOROLÓ 

 

TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK 

2008. december 29-31. 

 

ALIANSZ IMAHÉT 

2009. január 4-11. 

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

2009. január 18-25. 

 

HÁZASSÁG HETE 

2009. február 8-14. 
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Volt már a kezedben „keresztény képregény”?  

Érdekel a Wesley-történet? Ismerd meg  

a metodista ébredés lelkipásztorának  

izgalmas életét! 

 

John Wesley képregény!  

December közepétől a keresztény  

könyvesboltokban és a gyülekezetekben! 


