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Krisztushoz, a Tanítóhoz
Neked ajánlom, Tanítóm,
Ezt a szavakból egybefont
Himnuszt-formázó koszorút;
Virágai arról a rétről valók,
Mely mindenkor kaszálatlanul virít,
Ott az ételt te magad nyújtod nekünk;

Halandóknak bőkezűen osztod javad,
A nemes lelkűt pártfogásod kíséri,
Atyánk, Ki mindenek megalkotója vagy.

Ajándékozz nékem olyan életet,
Mely előtted kedves, biztonságom záloga;
Kegyelmedet mindig szilárdan megadd.

Felállítottad az ég boltozatát,
Megformáltad reá annak ékeit,
Isteni terveid szép rendje szerint.

Hogy szavaimban, s cselekedeteimben
Isteni Írásod szelleme ott legyen,
Így mindenkor dicsőíthetlek tégedet,

Nappal és verőfény parancsod követi,
Éppúgy a csillagok mikor megfutják,
A törvényül megírt változatlan pályát.

Együtt a tetőled eredő,
A tökéletes bölcsességű,
Veled élő és nálad lévő,
Örök-szent Igével.

Mi pedig a méhek példáját követve,
Ahogy virágzsengét összegyűjtögetve,
A réten serényen szálldosnak körül;
Kezed jelölte ki határait
A szárazföld és tenger meredek
És fáradozásunk hasznát, jutalmát,
Vagy csipkés találkozásainak;
Az édes mézet gazdáiknak adják,
Változások idejét találón
S a drága mézen túl a lágy viaszt;
A körforgás vonalához szabtad.
Így lett a tél, a tavasz, a nyár, az ősz,
(Én is egy ilyen szolgád vagyok,
Mely jóvoltodból gyümölcsben gazdag.
Mint ők, kicsi, s jelentéktelen;
Ezt az oly szép és elrendezett világot
Szavaid virághímét gyűjtve,
Kusza és formátlan anyagból formáltad,
Vele eltelve ittasultan,
És valóban, mindent a helyére raktál.
Téged áldó szavakra nyílik
Akaratlanul is az ajkam.)

Szegénységtől, Uram, óvjál meg engemet,
A gazdagságot éppúgy kergesd messze el;
Inkább add meg nékem, téged kérlelőnek,
hogy egyszerűségben és szerényen éljek,
És boldog legyen majd vélba érkezésem.
(Alexandriai Kelemen. Forrás:
PERENDY: Apostoli atyák, 16-17. o.)

Hírlevelünkbe a szeptember havi áhítatokat

Gyurkó József
nyugalmazott metodista lelkész
írta

Milyen a viszonyod Jézussal? ― Ki számodra Jézus?
„Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a
zsidók ezen, és ezt kérdezték: »Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta?« Jézus erre így válaszolt nekik: »Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni
az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban
nincs hamisság. […]«” (Jn 7,14-18.)
Kedves Testvérem, szeretném, ha most itt az elején eldöntenéd, miért olvasod vagy hallgatod az Isten kijelentett
Igéjét. Azért, hogy többet tudj Róla csupán? Vagy azért,
hogy jobban tudd követni Jézust, a Krisztust? Sokféleképpen lehet hallgatni, de te miért hallgatod ma?
Kedves Testvérek, a János evangélium 7. részének fő
kérdése az örök kérdés: Ki neked Jézus? Milyen viszonyban vagy Jézussal és az Ő életmódváltoztató tanításával?
Jézus személyével szemben nem lehet közömbösnek maradni! Nézzük meg, hogyan viszonyultak Jézushoz akkor
és ott a tanítványai, hogy tanuljunk és okuljunk belőle,
mert ma mi itt ugyan úgy viszonyulunk hozzá!
A tanítványok valami enyhe iróniával voltak, azt olvassuk,
hogy nem hittek benne. Tehát kíváncsiak voltak, hogy Jeruzsálemben meg tudja-e mutatni Jézus, hogy ki Ő. Voltak
és lesznek mindig, akik nem bántják a hívő embert hitéért,
legfeljebb csipkelődnek, ugratják, mint azt a római katolikus munkást, akiről tudták a munkatársai, hogy ministrálni
szokott, s ha valamit elvétett, már mondták is, ez nem ministrálás apukám! Vagy ahogyan a Bibliáját magával hordó református presbiternek nekiszegezték egyszer: „No, öregem, erre, mint mond a te kisokosod?” És
lehetne sorolni a példákat. Sokszor nehezebb ezt a fajta csipkelődést elviselni, mint
a nyílt támadást.
Jézus hallgatói közül a farizeusok a legvérszomjasabbak. A farizeusok Jézushoz
való viszonyulása örök típus. Ezek a saját
szemükben jó hívők. Akik látják, hogy a
másiknak milyennek kellene lenni! Gyűlölték Jézust, mert nem tartotta be aprólékosan a vallási előírásokat. Gyűlölték, mert
más volt, mint ők. A kicsinyes emberek
képtelenek elviselni a nagyvonalú embert.
A törpék utálják az óriásokat.

A szadduceusok (és a főpapok mind
szadduceusok voltak) a római birodalommal együttműködtek. Ők úgy érezték, hogy
Jézus, vagy Jézus mozgalma megzavarhatja a kialakult egyensúlyt köztük és a birodalom között. Veszélyben érezték hatalmukat, ezért készek voltak összefogni még
az ellenségükkel is, a farizeusokkal. Nem
hittek a feltámadásban, tagadták azt!
Voltak, akik Jézus tanítását azért vonták
kétségbe, mert nem találták elég iskolázottnak „Hogyan ért ez az íráshoz, holott nem
tanulta?” Ezt nevezik diplomagőgnek. Ismertem egy egyszerű lakatos embert, de
olyan kristálytisztán tudta magyarázni az
Igét, hogy több megtérés történt a szolgálata nyomán. Hallottam a lelkészek megvető véleményét, elhúzták a szájukat és azt mondták, jobb volna, ha a reszelőnél maradna! Jézus egy szer így imádkozott: „Hálát adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kinyilatkoztattad a tanulatlanoknak.”
A 11. vers, hogy sokan keresték Őt: hol van Ő? Jézus lénye sokakat különös módon vonzott. Jelenlété ben nem lehetett közömbösnek lenni. Valamiképpen dönteni kell. Mellette vagy ellene. Sajnos van szo morú harmadik út, amely mindig és mindnyájunkat fenyeget. Vallásos csevegés vagy teológiai vita,
anélkül, hogy valaki abból beépíthetne valamit az életébe. Ilyen csevegés vagy vitatkozás, akár állít
vagy védelmez Jézus tanításából, üres, lélekromboló. Valahol olvastam, hogy nagy teológiai vita volt
Hollandiában, ahol napokig azon vitatkoztak, hogy milyen nyelven beszélt a kígyó a paradicsomban.
Kedves testvérek nézzük meg, hogyan vélekedtek Jézusról: mert lényegében ma is hasonlóan véle kednek róla a vallásos emberek. 1) Egyesek azt mondták, hogy jó ember. 2) Mások pedig azt állítják,
hogy próféta. Nos, mi a különbség a próféta és Jézus között? A próféták Isten szavát közvetítették: Így
szól az Úr! Jézus pedig így szólt: „Én pedig azt mondom néktek.” Jézus nem közvetítő volt, hanem teljhatalommal szólt és cselekedett. 3) Voltak, akik azt mondták: Hamis tanító, ördög van benne, azaz go nosz lélek. Mert ami számukra szokatlan és új, az nem lehet más, mint ördögi. Különösképpen ez a ve zető réteg véleménye, szombat-törései miatt. 4) Voltak, akiknek tetszett, hogy nyíltan és bátran be szélt. Jézus valóban mindig minden körülmények között kimondta az igazságot. Olyan hatása volt, mint
előtte soha senki másnak. Ezért sokak számára Ő a Krisztus, az Isten Felkentje. De féltek ezt kimondani a zsidóktól való félelem miatt (7,13.). ― Mások pedig hittek Benne és azt mondták: amikor eljön a
Krisztus, tehet-e majd több csodát annál, amit Ő tett?
(7,13.) Még a nagytanácsban is akadt valaki, aki ― ha
óvatosan is, de – védelmébe vette: Nikodémus (7,50.).
Tehát ezek voltak, akik Jézus körül így vagy úgy, de
valamilyen véleményt formáltak róla.
Jó nekünk is megvizsgálni magunkat, hogy mi milyen
véleményt fogalmazunk meg Jézusról. Fontos világosan eldönteni magunkban, hogy amikor a környezetünk
kérdez, tudjunk világosan állást foglalni. Gyökössy
Bandi bácsi egyik könyvében így fogalmazza meg: „Engedjük, hogy a Lélek bennünket is szembesítsen Jézussal? Ki a mi számunkra Jézus? Mi hogyan viszonyulunk
hozzá? Mennyire befolyásolhatja az életünket?
Papíros Jézusunk van-e, aki bele van nyomtatva a Bibliába és egyéb könyvekbe ― vagy élő Jézusunk, aki bennünk és Ő mibenne, de úgy, hogy befolyásolja életünket,
beleszól döntéseinkbe, cselekedeteinkbe?
Honnan tudhatja azt valaki, hogy neki élő Krisztusa van?
Onnan, hogy Jézussal más az élete, mint addig volt, Vele könnyebb az életének súlyos problémáit és megpró-

báltatásait elhordozni, s onnan, hogy Vele értelmét látja az életnek, mert nem az egzisztenciális üresség
van a lelke mélyén, mint annyi más embernek.”
Kedves Testvérek, van még egy fontos
üzenete a 7. résznek. Azt olvassuk,
hogy a sátoros ünnepre mennek fel az
emberek. Erre az ünnepre minden zsidó
felnőttnek illett részt venni. Ez az ünnep
7 napig tartott, ennek megvolt az üzenete és formája. Az ősi aratási hálaadó ünnep. Minden évben Tisri hónap 15–21-ig
ünnepelték
(szeptember-október).
Lombsátor ünnepének is nevezték, ez
volt a zarándokünnepek legnagyobbika.
Fa lombokból sátrakat csináltak és ebben töltötték az éjszakát, emlékeztek arra, hogy pusztában, sátrakban laktak.
Jézust biztatták a tanítványai, hogy
menjen velük, de ő elhárítja az érveiket
és csak akkor indul fel Jeruzsálembe, amikor Ő az időt erre alkalmasnak tartja. „Az én időm még nincs
itt” ― válaszolja nekik. „Jézus nem a zsidóktól, hanem az Atyától függ, nem rokonsága igényének megfelelően, hanem a kairos igényének megfelelően teljesíti küldetését.” Jézus többször beszél az Ő „idejéről”. A biblia többféleképpen beszél az időről. Van az órával mérhető idő, „a ti időtök itt van”. De Jézus itt egy kairoszról beszél, az alkalmas pillanatról beszél, amelyet majd Isten Lelke fog mondani. Amit
Jézus Lelke legmélyén érzett, hogy most itt van az idő. Ezt sokszor nem értették a tanítványai sem, Lá zár esetében, Kánai menyegző, stb. Jézusnak az órája felülről való volt, nem a földi idő. Jó volna Jé zustól ezt is megtanulni! Már reggel hozzá igazítani óránkat!
A harmadik üzenet ebből az Igeszakaszból, amit Jézus kijelent: Honnan lehet azt felismerni a sokféle
tanítás közül, melyik Istentől való? Azt mondhatnák egyszerűen megfogalmazva, ha valaki kész meg cselekedni: „Ha valaki kész cselekedni az Ő akaratát, felismeri a tanításról, hogy vajon Istentől való-e.”
Jézus Istenbizonyítékot nem ad, de kijelentést igen, kijelentésének jellegén nem változtat. Személye és
munkája titok marad mindazoknak, akik látás útján akarnak hinni; de látni fognak mindazok, akik felté tel nélkül mernek bízni benne.
Imádkozzunk! Istenünk, te jól tudtad, hogy az ember mindenestől megromlott, és mégis vállaltad,
hogy fiadat ide add, hogy emberré legyen. Köszönjük, hogy te mindig csak az igazat mondod nekünk.
Még akkor is ha tudod, hogy mi nem hiszünk neked. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor kell rejtetten
jönni hozzánk, titokban megjelenni még az ünneplésünkben is. Kérünk, taníts meg bennünket arra,
hogy őszinték legyünk hozzád, hogy segíthess rajtunk. Segíts túllépni a saját korlátainkon és hittel
megragadni az alkalmas időt, megtanulva tőled a kairosz ismertetőit. Magasztalunk téged, mert szeretetedet nem vontad meg tőlünk, és még tart a kegyelem ideje és még szól a te szavad. Ámen

Mindennapi kenyerünk
„Akár egy egész országért, akár egyházi
közösségért, akár iskolai osztályért, akár
egy családért vagyunk felelősek, mind
arra teremtettünk, hogy Istent megismerjük és őbenne boldog életet éljünk!”
Ezzel az üzenettel készültek a magyarországi keresztyén egyházak idén az államalapítás ünnepére. Az augusztus
19-i budapesti ökumenikus istentiszteletről képriportban számolunk be.
A magyarországi keresztyén egyházak
vezetői az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is ökumenikus istentiszteletre gyűl-

tek össze az államalapítás ünnepének előestéjén a fővárosban ― ezúttal a városligeti fasori evangéli kus templomba.
Amikor az István király alapította független keresztyén Magyarországért adunk
hálát, ünnepünk középpontjában az érkező mennyei Király, Jézus Krisztus áll,
akit a próféták megjövendöltek, akinek
második eljövetelét már István király is
várta, és aki ma is velünk van, kapaszkodót ad, megerősít minket ― tette egyértelművé köszöntőjében KONDOR PÉTER
evangélikus püspök.
„Külsőleg talán nem látszik, de erő van
nála, egyetlen kézmozdulatára gyógyul a
beteg, felszáradnak a könnyek, leesnek a
bilincsek. Hódoljunk neki térden állva,
mi, akik méltatlanok vagyunk hozzá és
csak önmagunkat adhatjuk neki. Ő jön és átölel, amitől áldott lesz az életünk” ― mondta Jézus Krisztusról a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.
Az ökumenikus alkalmon az azt szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői
mellett MOHOS GÁBOR katolikus segédpüspök és RÓNA TAMÁS főrabbi is részt
vett.
Az istentiszteleten egyházi és állami vezetők mellett különböző felekezetű hívek
adtak hálát közösen azért, hogy Isten
bűneink ellenére megtartotta magyar
népünket, és kérték el tőle a megújulás
útját, hogy felülkerekedhessünk békétlenségen, kicsinyességen és gyűlölködésen.
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN református püspök
Dávid király nyilvános végrendelkezése (1Krón 28) és az utolsó neki tulajdonított zsoltár intelme ―
„Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja.” (Zsolt 145,20) ― alapján hirdette Isten igéjét.
Dávid, a nagy király élete végén egy országgyűlés keretében rátestálja fiára az
uralkodás felelősségét, a jó rendet,
ugyanakkor nemcsak az ország gondját,
hanem az Isten megismerésének parancsát és ezzel együtt szíve teljesítetlen
vágyát is, hogy állandó hajléka legyen a
szövetség ládájának. „Nem azért építünk templomot, mert megtehetjük,
mert nincs jobb dolgunk, hogy legyen
munkája az építőiparnak, vagy hogy száz
év múlva építészeinket méltassák, hanem azért, mert a templom az Istennel
való találkozás igazi helye” ― emlékeztetett a dunamelléki püspök.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke úgy véli, a 21. század embere hajlamos a hamisító szentimentalizmusra: „Megőriz ― ez jó, ezt megvesszük, de a folytatást ― elpusztít ―
lehetőleg kivennénk a csomagból. Boldog akarsz lenni? Ne vágd le az igazságot!” Mint mondta, ez az ige

nem ünneprontó fenyegetés, hanem pusztán tényközlés: akik szeretik az Urat, azokat megtartja. Akik
keresik őt, azok megtalálják. „Nem ígéri
sehol sem, hogy akik szeretik őt, azoknak mindig könnyű lesz, mindig egyenesen fognak haladni, ellenkezőleg: bárányokként küldi tanítványait a farkasok
közé és üldöztetést jósol nekik. De megtartatni, gyümölcsöt teremni, nem pelyvaembernek lenni csak így lehet: őrizd
meg az Úr útját, ő megőriz téged.”
Mint mondta, István király fiának írt intelmeiből is kihallani az ige visszhangját:
„Ki a jó uralkodó? Ki az igaz király? Kire
bízhatjuk rá egy ország sorsát? Arra, aki
keresi az Urat. Arra, aki szereti az Urat.
Arra, aki megtartja rendelkezéseit ― eltökélt szívvel és boldog lélekkel.” Hozzátette: Isten igéje tükör mindannyiunk számára ― akár egy egész országért, akár egyházi közösségért,
akár iskolai osztályért, akár egy családért vagyunk felelősek ― mind arra teremtettünk, hogy Istent
megismerjük és őbenne boldog életet éljünk! „Keressétek és megtaláljátok, őrizzétek hűségét, ő pedig
hűséggel megőriz titeket” ― bátorított az igehirdető.
A közös éneklésben a Vox Nova Baptista Férfikar és a Légierő Zenekara vezette a gyülekezetet. A 90. zsoltár első
verse és az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű dicséret mellett többek között az
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” kezdetű katolikus éneket, valamint
BACH, WARREN és MUELLER egy-egy művét
is megszólaltatták.
Az egyházak képviselői könyörögtek a
szenvedőkért, terheket hordozókért, a
különböző közösségek vezetőiért, a keresztyének egységéért, valamint azért
is, hogy Isten használjon minket a világot építő, gazdagító és kiteljesítő tervében.
„A kenyér mindazt szimbolizálja, ami
szükséges a megélhetéshez, és azzal,
hogy piros-fehér-zöld szalaggal kötjük
át, az életet és a hazát kapcsoljuk össze”
― mondta KONDOR PÉTER, mikor hálát
adott az aratásért és Isten áldását kérte
az idei termésből sütött kenyerekre.
Az evangélikus püspök a mindennapi
kenyér lutheri értelmezésével bocsátotta
útjára az ünneplő közösséget: amikor
ezért imádkozunk, gondolhatunk nemcsak a testünk számára szükséges táplálékra, hanem mindarra ― fizikai és
szellemi javakra, boldogító társas kapcsolatokra, vagy épp bölcs kormányzatra ―, ami életünk békességéhez és lelkünk derűjéhez szükséges.
Szöveg: Feke György, fotó: Asszonyi Eszter. Forrás: http://reformatus.hu/mutat/16544/

Kedves Testvérek!
Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa október 20-án, vasárnap 17.00 órai kezdettel szervezi a Reformáció Gálaestet az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
Ezen a kiemelt ökumenikus rendezvényen a református, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi és a
metodista egyház vezetői mellett budapesti és vidéki gyülekezeteink képviselői, valamint határon túli
magyar egyházak püspökei lesznek jelen.
Az idei Reformációi Gálaestet megtiszteli előadásával GULYÁS GERGELY, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Előadásának címe: „A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra egységében”. Az ünnepi
műsorban a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok kórusa, és a Tabulatúra régizene-együttes szolgál, valamint a szombathelyi Reményik Sándor
Evangélikus Művészeti Alapiskola diákjai lépnek fel.
Tisztelettel kérem, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében a jegyeket a google dokumentumra
kattintva kattintva legyen kedves értelemszerűen kitölteni.
Sok szeretettel várjuk a Gálaesten!
Kedves Testvéreink!
Havi hírlevelünkbe, amely számos felekezet gyülekezeteibe, gyülekezeti tagságának körébe jut el
elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!
Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan
ismerősük, aki havonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT e-mail címére
(oikumene@meot.hu) küldött levélben adják meg az e-mail címet, és a következő hónaptól eljuttatjuk
a hírlevelünket!
Testvéri szeretettel:
„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

