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Immánuel – velünk az Isten

(Ézs 7,14; Mt 1,23)

Karácsony a megtestesülés ünnepe. Ekkor, annak a felfoghatatlanul nagy, bennünket
az eredendő bűntől és az örök haláltól megmentő szeretet csodájának, és köztünk
való megjelenésének örvendezünk, hogy – amikor „eljött az idők teljessége” (Gal 4,4)
– a mi Megváltónk, Szabadítónk és Üdvözítőnk, az Isten terve szerinti gyermek (Ézs
9,6–7), a hibátlan és bűntelen áldozati bárány (1Pt 1,20; Jn 1,29) eljött hozzánk, az
Isten emberré lett.
Az angyalokkal, pásztorokkal és bölcsekkel egy karban azt a Jézust imádjuk, Aki
„isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez
föltétlenül ragaszkodjék, inkább szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát és hasonló
lett az emberekhez” (Fil 2,6–7), s bár „külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember”
(Fil 2,8), mégis „Benne lakik testileg az Istenség egész teljessége” (Kol 2,9). Ezért
mondhatta Fülöpnek: „Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9), és ezért vallhatta
meg Tamás is, leborulva előtte: „Én Uram, én Istenem.” (Jn 20,28) Így vallhatjuk meg
mi is Péterrel együtt, Isten Lelke által: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.” (Mt 16,16;
1Jn 4,2), hiszen a Fiúság Lelke tesz bizonyságot bennünk arról, hogy hozzá tartozunk (Róm 8,15–17). Azért imádkozunk – többek közt az Aliansz imahéten is – hogy
a Vele és egymással való egységünk igazi, valóságos legyen (Jn 17,20–26).
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A pártfogó, az Igazság Lelke mindörökké bennünk marad, tanít,
emlékeztet (Jn 14,16–17.26.), arra is, hogy Jézus azt ígérte; visszatér
(Jn 14,18–19; vö.: Mt 24,30–31; ApCsel 1,11; Tit 2,11–14; Jel 1,7). Így tölt el
bennünket reménnyel és várakozással.
„…és most újra várjuk, mert Ő megígérte.
Nem tudjuk mikor jön, nem tudjuk hogyan,
De azt tudjuk, eljön biztosan.”
Horváth István

Jób szenvedésére Isten válasza:
JÉZUS
A közelmúltban azok is megismerkedtek a szorongással, félelemmel, talán a depresszióval is, akiknek eddig ez nem jelentett gondot. Globális életbizonytalanság
érte el az emberiséget. Az idősebbeknek ez a tapasztalat nem egészen új, hiszen a
világháború emléke még bennük él.

A pandémia tömeges élménnyé tette azt, ami amúgy is része a földi életnek: betegség, szenvedés, kiszolgáltatottság, halál. A jóléti, fogyasztói társadalomban a biztonság tudatában élő nyugati embert váratlanul érte ez a helyzet. A keresztyének egy
része, akik abban a hitben éltek, hogy őket nem érheti baj, betegség (a 91. zsoltár
9–10-re utalva: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet
téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás”), most találkozott a földi lét törékenységével. Azzal, hogy az istengyermekség állapota nem zárja ki, hogy nyomorúságban is legyen részünk.
A szorongásról, félelemről, depresszióról „kötelező” Isten igéje alapján, Lelke segítségével gondolkodnunk. Sok bajt okoz a képmutató ítélkezés és a hívő hárítás,
elfojtás, szégyen.
Összetett, érzékeny téma ez.
Többen hordoznak örökletes genetikai terheltségeket, rossz, helytelen mintákat,
de a szorongás oka lehet a meg nem vallott bűn, a rendezetlen élet is. Hiszünk az Áldott Orvosban, láttunk, átéltünk már csodás gyógyulásokat, de ez nem történik meg
automatikusan. Az életünk folyamatosan változik. Érhet minket baleset, szeretett
családtag betegsége, halála, természeti katasztrófa vagy éppen egy világjárvány, és
minden bizonytalanná válhat.
Jób szenvedéstörténete része a Szentírásnak, így a hívők életének is. Érhetnek
minket olyan traumák, melyeknek nincsenek ok-okozati összefüggései. Jób ártatlanul szenved, és ez nem fér a barátok – Cófár, Bildád, Elifáz és az őket még heveseb-

ben ismétlő Elihú – fejébe, hitébe. Mindenképpen valami bűnt akarnak a szenvedőre
bizonyítani.
Jób viszont Istenért küzd, meg akarja érteni őt és a váratlan, aránytalan csapás
okát.
Hiszem, hogy a könyv és az életünk kulcsmondata ez: „…szeretetre van szüksége a
szenvedőnek” (Jób 6,14). Mégpedig az ártatlan Bárány, a drága Úr Jézus szeretetére.
Jób tragédiájára Isten válasza Jézus. Őbenne, ővele, őáltala élhetjük át, és élhetjük
túl fájdalmainkat, szorongásainkat, félelmeinket. Csak a teljes, tökéletes, megváltó,
üdvözítő szeretet űzheti ki szívünkből a félelmet (1Jn 4,18).
Tudjuk, hogy „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent” (Róm 3,10–11). Jób sem volt egészen bűntelen, pedig ezt olvassuk róla:
„Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat” (Jób 1,1).
Mégis törékeny volt, esendő és megváltásra szoruló, mint minden ember.
Itt a földön sok esetben az istenteleneknek jobb sorsuk van, mint a hívőknek.
Isten a gonoszokra is felhozza napját, ugyanakkor ennek ellenkezője is igaz: a hívők
is részesülnek a bűnben élő, elveszett emberiség sorsában.
Mondhatjuk a latorral együtt: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet
alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi
rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz
a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a
paradicsomban” (Lk 23,40–43). Ez a mi hitünk és egyetlen reményünk.
Szeverényi János

„Készítsétek az Úr útját egyengessétek ösvényeit!”, megjelent Keresztelő János
a pusztában és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.” (Mk 1,3–4)

Készítsétek az Úr útját…
Adventi időket élünk és mindannyian Jézus Krisztus eljöttére gondolunk. Az advent szó latin eredetű. Az „adventus Domini” jelentése „ az Úr eljövetele”, és számunkra, keresztény emberek számára a Megváltó eljövetelére utal. Ez a krisztusi
eljövetel azonban többszörös módon jelenik meg a várakozásunkban; előttünk áll a
megigért és eljött, az érkező és a visszatérő Jézus Krisztus is.
Ő az ószövetségi próféciák megígért „jótállója”, „dicsőséges királya”, „aki igaz
és diadalmas,” de „alázatos…” (Zak 9,9) is, és Ő a várva várt Messiás. Az ígéretek
beteljesítője, a mennyei Atya küldötte üdvösségünkre (Ján 3) az, aki „szolgai formát
vett fel” és „emberként élt” (Fil 2,7) és aki örök időkre közöttünk lakozik. (Mt 28,20)
Aki ugyanakkor felment az Atyához is, hogy helyet készítsen az övéinek (Jn 14,2–3)
és újra eljöjjön az övéiért.
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Ha ilyen vendégre számítunk, akkor mi sem fontosabb mint az,
hogy méltóképpen várjuk Őt. Hogyan tehetjük ezt helyesen és jól?
Igénk eligazít bennünket ebben a kérdésben:
1. „Készítsetek utat” az eljövőnek! „Egyengessetek ösvényt” az érkező
számára! A Biblia több alkalommal és többféle összefüggésben beszél ezekről az
előkészületekről.
Az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján gyors vacsora, a vándorbot kézben,
összerakott úti csomag benne teknőstől a kovásztalan kenyértészta, belső elhatározottság az alkalmas pillanatban való indulásra (1Móz 12), jelenti az útra
való felkészülést.
Az út a tengerhez vezet, nincs út tovább, bekerítettség, elkeseredés (1Móz 14) … de most az Úr készít utat… van tovább…elrejti
Izráel népét a felhőoszlop, kettényílik a tenger… odavész Egyiptom hadinépe…. maguk az egyiptomiak is felismerik a helyzetet:
„Meneküljünk Izráel elől, mert az Úr harcol értük…” (25) – A
megérkezésre itt – és sokszor más esetben is - az Úr maga készít fel, és Ő is viszi végbe a csodát.
A Megváltó útjának elkészítése mindenekelőtt lelki felkészülés. A Rómabeliekhez írt levélben (13,11–14) az Úr eljövetelének közelségéről beszélve a készülődésre hívja fel a figyelmet az apostol: fel kell ébredni az álomból, el kell vetnünk a
sötétség cselekedeteit, lelkileg mindenre fel kell készíttetnünk
a Lélek által, fel kell fegyvereztetnünk és fegyverkeznünk, hogy
ellenállhassunk minden külső és belső lelki ellennek. Járjunk
tisztán, őszintén, tisztességben.
Az út előkészítése kapcsán Jézus maga is tanít bennünket: Legyetek útra készen! „Legyenek a ti derekatok felövezve, lámpásotok
meggyújtva.” (Lk 12,35) Felkészültséget, útrakészséget jelentenek ezek a
figyelmeztetések. Ortodox zsidó testvéreink ma is kis hátizsákkal, éjszaka az
ágy mellett elhelyezett vándorbottal figyelmeztetik magukat a készenlét követelményére. Egy egyszerű történet: 7–8 évesen a nyírségi homokbuckák között, hatalmas
villámokkal vert sötét éjszaka, esőben vittünk a munkából hazatérő unokatestvéremnek esőkabátot, hívő nagynénémmel. Szorítottam a kezét. Csendesen fordult
hozzám egy dörgés szünetben: Talán most jön vissza az Úr Jézus -mondta. Mélyen
elgondolkoztatott, sőt félelemmel töltött el ez a mondat, hiszen akkor még nem voltam készen az Úr Jézus örömmel való fogadására.
2. Isten támaszt egy „hírnököt” Keresztelő Jánost, akin keresztül népet hív és
választ el magának az Isten. Egy küldött, aki a megfelelő helyen, a megfelelő időben,
számukra érthető módon meg tudja szólítani a kortársait. Egy üzenet, mely a társadalom legkülönbözőbb, sokszor egymással szemben ellenségesen viseltető rétegeit
is megszólítja. Ez a tömeg nem emberi eszmék mellett sorakozik fel. Nem egyöntetű
emberi érdekek vezérlik őket egy csoportba. Nem egy ember köré csoportosulnak,
aki vezérükké válik és kimondja a végső szót. Ő csak „harsonás a seregben, aki éb-

resztőt fúj”. Aki az eljövendő és már eljött Isten Fiára, Jézusra irányítja kortársai figyelmét. – Nem maradhatunk háttérben, véleményünket a megszólalás készségével
való kiállássá kell formálnunk a mai szorongató kérdésekben is. Sokan beszélnek arról, hogy bizony „hitvallásos időket” élünk egyre inkább napjainkban. – Csak egyetlen történet: Vádol csendben a lelkiismeretem, hogy munkahelyi vezetőként nem
voltam elég határozott a Covid 19 védőoltás felvételében munkatársaimmal kapcsolatban. A vírustagadásnak áldozatai lettek... – Mennyivel inkább kell felszólalnunk
az örökkévaló lélek megmentése érdekében, ha egyszer ismerjük a megtartatást, a
bűn „ellenoltását”, a Megváltót, a Szabadítót, az Üdvözítőt.
3. A lelki útkészítés jánosi módja a megtérés keresztségének gyakorlása. „János keresztsége nem csupán egy a vallástörténetből és
a Jézus idejében → Qumránból ismert tisztulási fürdők közül,
hanem felkészítés a végső üdvösségre.” (RUF 1245) A megtérés tehát olyan történet az ember életében, mely egy egyszer bekövetkező esemény, amely során megváltozik az
ember életének irányultsága. Rendeződik Istennel való
kapcsolata, feladja lázadását, megítéli önfelmegasztalását
és elbizakodottságát, elítéli istenellenességét. Evilági
érdekmeghatározottsága helyett a múlhatatlan értékek
válnak fontossá. Mai, értékeket vesztett világunkban sokszor értetlenül állunk és nézzük a hitét, keresztény értékeit elvesztő világunk ámokfutását. Meddig kell eljutnia
még tékozló népünknek, földrészünknek, világunknak,
hogy az atyai házhoz való hazatérés, megtérés, az egyetlen
útjává váljon a megvalósítható, „fenntartható” emberi életnek, mely egyben az örök élet ajándékát is magában foglalja.
4. Erre a jánosi megtérésre adott isteni válasz a bűnök bocsánata, a lelki és testi jó és jóllét, az isteni „shalom”. A bűnbocsánat az Úr különös ajándéka. Jézus szerint a bűneinket Isten bocsájtja
meg. Nem lehet más úton megszerezni, érdemekkel, jócselekedeteinkkel, magunk vagy mások erényeire hivatkozva, megfizetve vagy „megbűnhődve”
érte. A bűnökért életet kellett adni. Mi keresztyének, a mennyei megöletett bárányt
valljuk érvényes áldozatnak bűneinkért, akiért a mennyei Atya megbékül velünk.
Olyan jó lenne újra és újra kimondani szívből: „...bocsásd meg a mi bűneinket…”
Csak így készül, egyengetődik és válik teljessé a hozzánk eljövő, és a világ számára
eljövendő Krisztus útja. Minden más emberi igyekezet, ígéret a világbékéről, egy
igazságos világ eljöveteléről, egy „a javakból mindenki szükségletei szerint részesülő” álomvilág csak egy rózsaszínű emberi elképzelés. Jézus az, aki egyedül érvényesen ki tudja mondani: „Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.” (Mk 2,7) Ezt az általa
újjáteremtett embert, világot látjuk magunk előtt amikor utat készítünk neki. Aki
volt, van és Aki eljövendő. Ő a „Jelenlevő” most is, a „Vagyok” Istene, (2Móz 3,14)
Aki bennünk, rajtunk keresztül, minket is felszólít és megbíz ezzel az adventi küldetéssel: Készítsétek az Úrnak útját!
Szuhánszky T. Gábor
4–5.
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Imádkozzunk az üldözött keresztyénekért!

Fókuszban: Afganisztán, a szubszaharai
térség és a muszlim hátterű keresztyének
Mi a helyzet Afganisztánban?
Afganisztán az Open Doors januárban kiadott úgynevezett „világüldözöttségi indexén” az ötven ország között a 2. helyen áll Észak-Korea után.

Az ország mintegy 38 millió lakosa között mindösszesen csak pár ezer a keresztyének száma. A többség muszlim. Ezek a keresztyének konvertiták, vagyis
mindannyian az iszlám hitből tértek ki és lettek keresztyénné. Hitüket nem gyakorolhatják szabadon. Az iszlám azokat, akik keresztyén hitre tértek át, megveti,
vallási törvényeik szerint halállal bünteti. Az itt élő keresztyéneknek tehát végzetes következményekkel kell számolniuk, amennyiben napvilágra kerül keresztyén
meggyőződésük. Vagy menekülniük kell hazájukból, vagy megölik őket. A muszlim
családnak, a klánnak vagy a törzsnek helyre kell állítania a becsületét, mert egy tagja
hitelhagyóvá lett. E tekintetben sem az iszlám család, sem a törzs nem ismer kegyelmet. A konvertitákra úgy tekintenek, mint lelki sérültekre, akiket ki kell irtani.
Miután az elmúlt hónapokban az USA hadserege és a NATO haderők kivonultak
Afganisztánból, átadva a hatalmat a táliboknak, ezzel megszűnt a keresztyén emberek védelme az országban. Teljesen kiszolgáltatottak lettek.
EGY KERESZTYÉN KÉZMŰVES
Sharifullah* tradicionális kézműves mesterséget folytat Afganisztánban. Ő is
Jézus titkos követője, és a maga szerény eszközeivel próbál az emberek között bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Munkája közben el tudja érni az evangéliummal
a környezetében élő embereket.
Elmagyarázza, hogyan értelmezik és használják a különböző művészi motívumokat az evangélium terjesztéséhez: „A madarak például a Szentlelket és a szabadságot, a juhok minket, embereket, a rózsák pedig Jézust jelentik. Néha még kereszteket is belerejtünk, megfestünk a képekbe, beleszövünk a textiljeinkbe.”
(* megváltoztatott név!)

Amikor a tálibok visszafoglalták országát, Sharifullah élete megtorpant. Azt
mondja: „A tálibok öt héttel ezelőtt már betörtek ide. Röviddel az ország átvétele után
pedig számos fővárosi kézműves üzletet figyelmeztettek a kiállított műalkotásokon
látható, nekik nem tetsző motívumokra.”
Sharifullah így folytatja: „A tálibok azt akarják, hogy ideológiájuk mindenhol
visszaköszönjön. Ezért eltávolították a színeket, az élet és a remény minden jelét. Az
öröm, a szépség jeleit lemázolták és tálib jelszavakat festettek a helyükre, amelyek
félelmet keltőek.” Látni, ahogy a férfiak másznak a létrákon, és festenek, lemázolnak
mindent, ami szép és reményteljes. Mindez rossz emlékeket ébreszt. „Mindent, ami
szép, azt betegnek, hitetlennek, károsnak és szennyesnek tartanak.” – magyarázza a
mesterember és panaszkodik: „A tálibok megölik a lelkünket. Nem kell ránk lőniük,
hogy fájdalmas és kemény legyen, de lőni fognak minket. Megölik gyermekeink lelkét
azzal, hogy megfosztanak minket minden szépségtől.”
AJTÓ, AMIT SOHA TÖBBÉ NEM LEHET BEZÁRNI
Sharifullah üzlete átmenetileg bezárt, mivel nem biztosak abban, hogy az új rezsim hogyan kezeli majd a dolgozó nőket. Még ha a tálibok ki is törlik a szépség
emlékeit, Sharifullah és testvérei elhatározzák, hogy nem adják fel. Emlékszik egy
igeszakaszra a Bibliában, amelyet édesanyja többször mondogatott neki: „Tudok
cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert
bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én
nevemet.” (Jel 3,8)
„Lehet, hogy megpróbálnak megállítani minket, de nem adom fel a reményt,
hisz olyan sok embert tanítottunk meg arra, mi is a szép.”
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Ma Sharifullah imát kér. Legfőbb gondja sógora, aki szimpatizál
a tálibokkal. Azt mondja: „A feleségem nagyon jó művész. A bátyja
folyamatosan visszatért, és megsemmisítette a képeit, azért, hogy fájdalmat okozzon neki. Azt mondta nekünk: „Túlságosan szabadok vagytok. Egy
napon azonban a tálibok visszatérnek, és jobb lesz nektek, ha mindezeket elpusztítjátok. Most eljött az a nap.”
De Sharifullah eltökélt szándéka, hogy továbbra is tanúskodjon Jézusról: „Soha
nem engedjük, hogy ez a remény megszűnjön” – mondja. „Gondoskodni fogunk arról,
hogy ne némuljon el az evangélium hirdetése az emberek között, akár minden lélegzetünkkel is bizonyságot fogunk tenni. És tudjuk, hogy segíteni fogtok nekünk azzal
is, hogy elmondjátok szerte a nagyvilágban, hogyan is élünk mi itt Afganisztánban.
Kérjük, továbbra is támogassatok minket, imádságaitokkal is.”

A Szaharától délre
Korábbi hírleveleinkben több ízben is beszámoltunk a Szaharától délre fekvő afrikai országokban élő keresztyének nyomorúságos helyzetéről. Ezért ebben az imalevélben inkább csak érintőlegesen írunk erről a térségről. A legrosszabb a helyzet
Nigériában, Burkina Faso-ban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, de Maliban, Csádban, Szudánban és Dél-Szudánban is életüket kockáztatják azok, akik Jézus Krisztus
követői. Elsősorban a két terrorszervezet, a Boko Haram és az úgynevezett „fulani
pásztorok” keserítik meg az ott élő keresztyének életét. Papokat, lelkipásztorokat
rabolnak el és ölnek meg. Keresztyének falvait gyújtják fel, a földjeiket feldúlják és
elüldözik őket lakhelyükről. A kormányok valójában nem sokat tesznek a keresztyének védelme érdekében.
Idézet a vaticannews.va hírportálról: „Nigéria a mészárlások földje, több más fekete-afrikai országgal együtt. A tíz legtöbb keresztyén gyilkosságot elkövető nemzet
közül nyolc Afrikában található. Naponta 11 keresztyént tartóztattak le és börtönöztek be bírósági eljárás nélkül, összesen 4277-et. Az elrabolt keresztyének száma 1710
volt a tavalyi évben, ami napi négy emberrablásnak felel meg.”

Üldözött keresztyének a nagyvilágban
HIÁNYZÓ KERESZTYÉNEK IRAKBAN

Kérjük, imádkozzatok Sharifullahért és az Afganisztánban élő keresztyénekért!

Hét évvel az ISIS hatalomátvétele után a Ninivei-síkságon, Irak északi részén,
még mindig sok család várja haza elmenekült szeretteit. Sana is egy ilyen összetört
szívű asszony – a férje és két fia 2014-ben menekültek el. Gyülekezetük lelkésze
mondja: „Olyan embereknek, mint Sanának nagy szüksége van az egyház teljes támogatására. Szükségük van valakire, aki közel van hozzájuk, aki meghallgatja őket
és észreveszi, ha valamiben szükséget szenvednek. Valaki, aki segít nekik megtartani
a reményt és megtalálni a jövőt.”


• Adjunk hálát Jézusnak a keresztyén művészekért, bátorságukért és kreativitásukért az evangélium terjesztésében hazájukban.
• Imádkozzunk azért, hogy a szabadság és a remény üzenete Jézus Krisztuson keresztül elterjedjen a tálibok között.
• Imádkozzunk azért is, hogy Isten oltalmazzon és gondoskodjon minden
Afganisztánban élő keresztyént, különösen is most, amikor ellátási hiány
és járvány van az országban.
• Könyörögjünk, hogy Jézus szeretete munkálkodjon a tálibok között is, és
újítsa meg szívüket.
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speciális Facebook oldal segítségével. Az üzenetek egyszerűek voltak – egy kedvenc
igevers, a vele való találkozás története, vagy egy rövid ima – de remény ébredhetett
a hívők szívében, akik annyi mindenen mentek keresztül.



EGY LELKÉSZ SZÍVE
Sok országban, ahol az Open
Doors működik, elsősorban a lelkipásztorok lehetnek nemcsak
lelki, hanem fizikai támadások
célpontjai is. Olyan lelkészek,
mint éppen Tony Szíriában, akik
hűségesen folytatják a szolgálatukat, bármi is legyen az ára. Tony
lelkész sem hagyta el a nyáját:
„Tudom, hogy elkötelezett vagyok,
hogy itt maradjak és ez a küldetésem, amelyet az Úr adott nekem. Ezt ismételgetem:
ha csak páran maradnak is keresztyének ezen a területen, én maradok, segítek nekik
és itt szolgálom őket.”
FIATAL, ELUTASÍTOTT ÉS BEBÖRTÖNZÖTT
Egy távoli faluban, Laoszban egy fiatal keresztyén fiú, Soy*, még csak 14 éves
volt, amikor megvallott hite miatt börtönbe zárták. Nem volt hajlandó megtagadni
Jézust, pedig ezt követelték tőle. Hat nap múlva szabadon
engedték. Azonban öröme a hazaérkezést követően
hamar véget ért. Az iskolában kiközösítették
meggyőződése miatt, a társai bántalmazták.
Végül Soy a városba költözött, hogy ott folytassa tanulmányait, otthonától és családjától távol. Szerencsére Isten a városban
is keresztyén közösségbe vezette őt,
ahol egy lelkipásztor, Sanguan* vigyáz
a diákokra, akiket a hitük miatt üldöznek. Soy ismét barátokra lelt új gyülekezetében.
REMÉNY A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN
Az Open Doors USA egy hatalmas
bátorító kampányt indított a közösségi
médiában. Ezen keresztül elsősorban több
ezer szíriai és iraki keresztyént értek el. 2021ben három hónapon keresztül tették ezt, egy

„Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” (Ef 6,13)

Imádkozzunk Afrikáért és minden üldözött
keresztyén testvérünkért!
• Adjunk hálát azért, hogy Afrikában is élő egyháza
van Jézus Krisztusnak! Adjunk hálát, hogy az elnyomás ellenére is ezek a gyülekezetek sok embernek lelki otthont nyújtanak!
• Adjunk hálát azért is, hogy ezekben az országokban minden üldöztetés és
szenvedés ellenére is növekszik Krisztus egyháza!
• Imádkozzunk az egyházi, gyülekezeti vezetőkért, hogy Isten bölcsességet, erőt
és állhatatosságot adjon nekik!
• Imádkozzunk azokért a keresztyén testvéreinkért, akiket hitük miatt bántalmaznak, üldöznek családtagjaik vagy éppen a szomszédjaik!
• Imádkozzunk, hogy az egyre növekvő elnyomás inkább segítse az evangélium
terjedését, mintsem, hogy megakadályozza azt!
• És végül, könyörögjünk a Földön élő, közel 300 millió keresztyén testvérünkért
is, akik talán éppen ebben a pillanatban is valamilyen fokú üldöztetést szenvednek!

Kérjük Testvéreinket, hogy gyülekezeteikben 2022-ben,
rendszeresen imádkozzanak az üldözött keresztyénekért!
Jézus mondja: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket… Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak…” (Jn 15,18–20)
Ezt az imalevelet Lupták György készítette (gyorgyluptak@gmail.com; 0620 824 4748).
További információk megtalálhatók az OpenDoors honlapjain (pl.: www.opendoors.de;
www.opendoorsusa.org).
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Finn precedens
Keresztény nézőpontból Päivi Räsänen pere az egyik legfontosabb ügy
ma Európában, a következményei ugyanis minden hitvalló keresztényt érinthetnek.
A finn hölgy 2011 és 2015 között Finnország belügyminisztere volt, de akkor került
igazán a figyelem középpontjába, amikor egy két évvel ezelőtti Twitter-posztja miatt
perbe fogták. Miután a finn lutheránus egyház több nyilatkozatban kiállt a Pride mellett, Päivi Räsänen a Római levél elejéről vett idézetet posztolt, szembesítve egyháza
vezetőit az apostoli tanítással. Päivit a bibliai idézet miatt gyűlöletbeszéddel vádolták
meg, beperelték, januárban lesz a tárgyalása. Ha elítélik, több év börtön vár rá. A per
kimenetele európai szinten is precedensértékű: az ítélet döntő befolyással lesz a keresztények szólás- és vallásszabadságára. (Mindenkit bátorítok, hogy nézze meg ezt
a 20 perces – magyarul is érthető – interjút a finn hölggyel: https://www.youtube.
com/watch?v=PUwVtsT8BNU&t=8s)

Számomra azért különösen megrendítő ez a történet, mert az a finn evangélikus
ébredés, amelyhez Päivi Räsänen tartozik, és amely most is támogatóan áll mögötte,
lényegében gyerekkorom óta fújja a szabadság szent levegőjét a lelkembe. Emlékszem, ahogy otthon az ebédlőasztalnál ülünk, édesapám a kezébe vesz egy zsírpapírra gépelt, durva barna borítású könyvet, és elkezdi olvasni. A könyv Marttiról,
egy finn árva gyerekről szólt, akit egy Sipi apó nevű uradalmi szolga vett maga mellé
a szegény tupájába. Emlékszem, ahogy a történet bekúszott a lelkem gyűrődéseibe, felkapott, magasba emelt, és sodort az északi tájak felé, ahol bár metsző szelek
fújtak, a bűnbocsánat és a remény evangéliuma melegíti fel a szíveket, pont mint
ahogy az apó kopott kabátja takarta be az árván maradt kisfiút. Az egész történetet
az elesettek, számkivetettek, marginalizáltak iránti szeretet járja át, és a Krisztus
gyönyörű evangéliuma.
Aztán emlékszem, hogy volt egy ének, ami megtérésemkor ugyanezeket a húrokat pendítette meg a lelkemben. Az éneket Oskari Heikki Jussila finn prédikátor
írta, aki egy időben parlamenti képviselő is volt, és a finn ébredés egyik legismertebb alakja. A szöveg így szól: Van még számomra is bocsánat! / Van Jézusom, ő az
enyém! / Nem mardos a bűn, sem a bánat, / Mint a fecske ujjongok én. / Halálba’
hevertem, de ő felemelt, / Az életem ára, a szíve vére lett. / A bűnöm, ó, Jézus, a bűnöm, ó, Jézus, / Nem vádol többé engemet. / Ha kísértés hulláma tör rám, / Szembe
velem Jézusom jő. / Roskaszt, tövises a keresztfám, / Hű vállára átveszi Ő. / S hazám
felé utamat ha nem tudom, / Előttem jár Jézus mint tűzoszlopom. / A véred, ó, Jézus,
a véred, ó, Jézus / felhőként vezet utamon. / Az ég alját fürkészve nézem, / Hajnalcsillag felkel-e már? / Vigyázom és hallgatom ébren, / Hárfák hangja zendül-e már. /
És én is elkezdem az én énekem, / Repesve, új hangon zeng dicséretem, / Mikor az Úr
Jézus, az én Uram Jézus / Jön, hogy engemet felvegyen.
Ennek az éneknek a tiszta csengését a szívem mélyén Sipi apó neveltjének a szájából hallom, az árvafiú örömteli kiáltásaként, akit örökbe fogadott a mennyei Atya

is, és már lelki otthona felé tart. Saját magamat látom benne, akinek van még bocsánat. Magamat, aki az ég alját fürkészve nézem, hogy a hajnalcsillag felkel-e már – és
közben ujjongva várom Jézust, aki meghalt értem, hogy vele éljek örökké. Ez az
ének lemegy a szív dohos, undok tárnáiba, le a mélybe, majd felszáll a magasba, és
engem is magával repít, mint egy vérrel megfestett papírsárkányt, hogy az ég vöröslő
hasát én is hamarabb megpillanthassam. A finn ébredés erről a szabadságról szól.
Nem a bűnösök megbélyegzéséről, elvetéséről, gyűlöletéről, hanem arról, hogy van
még bocsánat, mert Jézus hű vállára átveszi a bűneinket. A legnagyobb bűneinket is.
Ezért lehetünk szabadok, igazán szabadok!
Amikor ezt az ébredést Päivi Räsänen posztján keresztül perbe fogják, Sipi apót látom magam előtt a dohányfüstös tupában, meg Kustaa apót, a megkeseredett, két
káromkodás közt sűrű bagólét köpködő öregembert,
aki halála előtt megérti, hogy Jézus őt, a kemény szívű uradalmi cselédet is szereti. Meg az árvákat, akiket Martti később maga is örökbe fogad, kiterjesztve
Krisztus szeretetét a világ számkivetettjeire. Őket fogják most perbe. A világ megint azokat feszíti keresztre,
akik készek meghalni is érte. Nem, ez a történet nem a
befogadásról és a szexuális kisebbségek jogairól szól. Ez
a történet most arról szól, hogy lesznek-e még olyan krisztusi emberek, akik kiállnak a lelkük üdvösségéért. Lesznek-e
olyanok, akik áldozatot is vállalva küzdenek azért, hogy ők is átélhessék a bűneik
bocsánatát, hogy mint a fecske, ujjonghassanak, várva a hajnalcsillag eljövetelét.
De ami számunkra talán ezúttal még fontosabb: ez a történet arról is szól, hogy
kiállunk-e a testvéreink mellett. Volt idő, amikor a finn testvérek álltak ki értünk. A
gépelt könyvmásolatok kacskaringós útja végén az ő hitük és szeretetük virrasztott.
Precedenst teremtettek, hogy ma pedig mi álljunk ki őértük. Ha Päivi Räsänen börtönbe kerül, sokan követhetik őt a rácsok mögé. Talán köztük lesz Leif Nummela,
finn evangélikus teológus barátom is, akinek egyik könyve magyarul is megjelent
(Benne lakozik a teljesség), és ugyanaz a felébredt lelkület jellemzi, mint Päivi
Räsänent. Leifet nem egyszer láttam sírni az elveszettekért, majd elszántan küzdeni
a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert ő is egykor elveszett
volt, de megtaláltatott, és ma ő is a hajnalcsillagot lesi az égen. Ezt a cikket egy kicsit
érte is írom.
Testvérek, álljunk szilárdan, hittel, vállalva akár a szenvedést is, és álljunk ki nyugati testvéreinkért, akik fölött sötét árnyak gyülekeznek! Árnyak, amelyeket szüleink és nagyszüleink jól ismertek, hiszen hasonló dühös indulatok vetették a világra
a negyvenéves kommunista kísérletet, amelynek sötétségében ők éltek. Akkoriban
a finn hívők értünk imádkoztak. Legyünk most mi társai azoknak, akiket a hitükért
megszégyenítenek (vö. Zsid 10,33)! Az ő társaik legyünk, ne az üldözőiké.
Szabados Ádám
2021. DEC. 2. | DIVINITY BLOG
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Päivi Räsänen ügyében, a vallás- és szólásszabadság védelmében
az Európai Aliansz levelet küldött a finn miniszterelnöknek. A Magyar Evangéliumi Aliansz részéről pedig Szabó Dani bácsi írt, melyet
Alianszunk nevében postáztunk a finn miniszterelnöknek, az Finn Evangélikus Egyház érsekének, és tájékoztatásul a főügyésznek, illetve magának Päivi aszszonynak is (aki erre kedvesen válaszolt, valamint budapesti előadása után egy rövid
találkozásra és megerősítő imádságra is sor kerülhetett). Kérjük a magyar testvéreket,
hogy imádkozzunk érte, különös tekintettel az ellene – és rajta keresztül az evangéliumi
kereszténység, a biblikus hit ellen – irányuló támadásra, a januárban induló perre…

Tisztelt Miniszterelnök Asszony!
Csatlakozni kívánunk az Európai Evangéliumi Aliansz Önökhöz (a Finn kormányhoz,
a Finn bírósági rendszerhez és Igazságügyi Minisztériumhoz) küldött nyilatkozatához. Hosszú múltra visszatekintő finn-magyar kapcsolatunk indít arra, hogy külön a
Magyar Evangéliumi Aliansz nevében is elküldjük állásfoglalásunkat Päivi Räsänen
Asszony ügyében.

Szabad legyen utalnunk arra, hogy konkrétan milyen események azok, amelyek
a két népet sajátosan kötik össze.
Geopolitikai helyzetünknél fogva a nagyhatalmak közötti őrlődésünk és évszázadokon át folytatott szabadságharcos küzdelmeink hasonlóak voltak. Ennek a
XX. században a II. világháború elején emlékezetes eseménye volt, amikor magyar
önkénteseink is Finn földre érkeztek, hogy részt vegyenek az őket barbár módon
megtámadó birodalmi agresszióval szemben. Mannerheim elnököt mi is csodáljuk
és tiszteljük. Történelmeinket illetően a latin kifejezéssel zárjuk emlékezésünket:
„sapiens sat”, a bölcsnek ez is elég.
Hogy további külső, de számunkra nagyon érzékeny és lényeges jelenségre utaljunk: az Önök gyönyörű finn nyelve az egyetlen a világon, amelyet távolabbról hallva azt gondolhatjuk, hogy valakik magyarul beszélnek. Minden más nyelv hangzása
teljességgel idegen számunkra.
Az irodalom területén is sok érintkezési pontunk van. A Kalevalát különböző iskolai szinteken tanítjuk magyar diákjainknak, és nyilván bölcsész egyetemi anyag is.
Az egyik legtehetségesebb és érzékenyebb írónk, Kodolányi János1 – akinek Tauszig
Mária2 ébresztette fel érdeklődését a finnek iránt, és készítette elő tanulmányi útját
Finnországba – Suomi című könyvében közel hozta a finneket és világukat hozzánk,
s közben ő maga is mélyen elköteleződött feléjük. Szabad talán néhány gondolatot
1. Kodolányi János (1899-1969): Suomi, Budapest, 1944. Magyar Élet Kiadó
2. Irodalmi tanár, aki irodalmi szalont vezetett otthonában és kiemelten munkálkodott a
finn-magyar kulturális kapcsolatokban. Tauszig Máriát 90 éves korában – aki elindítója volt
Miskolcon a Finn-Magyar Baráti Társaságnak – Arto Mansala, a Finn Köztársaság budapesti
nagykövete Tampere város érmével tüntette ki 1987-ben. (Suomi, követségi lap)

idéznünk írásából: „Suomi egy olyan család otthona, ahol csend, békesség, őszinte
együttérzés, egészséges életmód, nagy kényelem, és tisztaság fogadja a vendéget…”
(77.o., i.m.). „Azt kell mondanom, hogy soha életemben olyan úri, finom, előkelő, tapintatos, gyengéd, csendes, okos, sőt bölcs emberek között nem voltam, mint
Padasjokiban, a finn parasztok között (ahol híres magyar regényét is írta) (115.o.,
i.m.). És egy elkötelező, záró mondatot idézve még a szerzőtől: „Hirdetem, hogy aki
tud, menjen ki Finnországba, szívja be minden pólusán Suomi tiszta levegőjét és
tiszta erkölcsiségét. A magyarság nagy iskolájának hirdettem Finnországot, és nem
győztem követelni, hogy onnét palántáljunk át intézményeket, de főként szellemet!”
(Anno 1938, 90. o., i.m.). Finn részről pedig Kodolányi számtalan irodalmi, tudományos és széles kulturális kapcsolatán belül Arvi Järventaus is meglátogatta hazánkat
és három könyvet is írt a magyar történelem nagy korszakairól. Maahantulo: „Honfoglalás”; Savuava Maa: „Lángoló föld”, a török betörésről és hódításról, a mohácsi
csatáról ír; „A szénégetők”: A Rákóczi szabadságharcról szól a Habsburgok ellen.
Az idősebb nemzedék tagjai között még élnek, akik személyesen találkoztak vele
és ismételten otthonaikban is fogadhatták az írót, és egyben evangélikus esperes
testvérünket, Tauszig Mária tanárnő kíséretében. Rajtuk kívül még sok neves finn író
örvendezteti meg a magyar olvasókat.
Sibelius „Finnlandia”-jában megszólaló Himnusz hangversenytermeinkben,
templomainkban minket is elcsendesít, és felemel.
Paavo Nurmi, „a repülő finn” számunkra is a finn tehetség és kitartás szimbóluma és emlékeztet a finn sportolók olimpiai győzelmeire.
És most finn-magyar kapcsolatunk legerősebb gyökerére mutassunk rá: a Szentírásra, Isten élő kijelentésére, és abban keresztény hitünk és hitvallásunk erősségeire, nemzeteink megmaradásának titkára, az Egyházra és a Szentlélek megtapasztalt
munkájára.
Isten hatalma még a rajtunk történt hódításokat is felhasználta az Evangélium
megismerésére és abban való megerősödésünkre.
A finn reformátor, Agricola Mihály (Mikael Agricola) püspökről és a finn irodalom atyjáról is, továbbá a tizenkilencedik századból Routsalainen Pál (Paavo
Routsalainen) parasztprófétáról és az egymást követő ébredési hullámokról a mai
napig megemlékezünk és tanítjuk azokat.
A két világháború között a két nép evangéliumi kapcsolata különösen megelevenedett, mivel mindkét oldalról teljes szívvel munkálták. Az Evangélikus Egyház
szinte külügyi szolgálatot végzett a tájékoztatásban és kapcsolattartásban, de a Református Egyház és Protestáns Testvérközösségeink is.
1937-ben Budapesten a finn-ugor lelkészgyűlésen 100 finn-észt lelkipásztor
vett részt és tartottak előadásokat, hosszabb időn át látogatást téve országunkban.
Mindennek emlékét intézményeink és könyvtáraink őrzik. A rendkívül gazdag anyagból csak a Mannermaa J. A. oului püspök előadásából idézhetünk néhány gondolatot: „A népegyházban Isten Lelke és a néplélek jönnek érintkezésbe egymással. Isten
Lelke a maga szolgálatába akarja fogni a népet, és meg akarja szabadítani nemzeti
bűneikből. … A hitélet és a nemzeti élet egyházunkban kéz a kézben haladtak.”
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„Finnországban az állam és az egyház soha nem állott szembe egymással és soha nem álltak idegenül egymás mellett.” „Nem véletlen,
hogy az ébredési mozgalmak virágzó korát a múlt században (a XIX.
században) a finn népnek erőteljes hazafias, nemzeti ébredése követte.”3 Előadása végén a püspök a kisközösségi mozgalmakról is elismerően szólt és szintén
feltárta egyháza erőtlenségeit is.
A kommunista korszakban is mindent elkövettünk, hogy a szűk keretek között is
tovább éljen ez a sok szállal összekötött testvéri kapcsolat sok jóakaratú és elkötelezett munkás révén. Nagyon sajnáljuk és bocsánatot kérünk, hogy az őstörténetünket
és nyelvünket kutató csoportjaink ezeket a testvéri szintű kapcsolatokat nem vették
figyelembe, vagy neveltetésüknél fogva nem is ismerve, súlyosan szem elől tévesztették a kapcsolataink mélységét és a lelket megölték a genetikával.
A nehézségek ellenére a Magyar Evangélikus Egyház gyülekezetei és vezetői –
hála Istennek – mind a mai napig számos finn gyülekezettel vannak testvéri közösségben.
Talán mindezek után érthető, hogy minden Finnországról szóló hír számunkra nagyon fontos. Megdöbbenve hallottuk, hogy a politikailag, társadalmilag, de ma már számunkra lelkileg is rendkívül megbecsült Päivi Räsänen
Asszony milyen veszélyes helyzetbe került hitvalló, a Biblia tanításához ragaszkodó magatartásával. Érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra ez a szomorú
történet, mely a finn és európai hitvalló keresztyénségünk alapjait és örökségét
támadja meg.
A nemzetközi világmisszión belül ismert mondás: „Sötétségben látszanak meg
a csillagok!” Hisszük, hogy Isten hatalma folytán ez történik ma Finnországban is
minnyájunk számára, Päivi Räsänen csillagként felragyogó életén át. Nem tudjuk,
hogy mi lesz a bírói ítélet, de bennünk már megszületett a hála Isten iránt hitvalló
életéért és az imádság családjának tagjaiért, egyházáért, népéért.
Ha később finn látogatók Magyarországra érkeznek, találkozhatnak az ő nagy
megbecsülésével és később többnyelvű emléktáblákon szeretnénk megőrizni hitvalló személyét, Routsalainen Pállal (Paavo Routsalainen) együtt említve a nevét.
Reményünk, hogy személyében is köszönthetjük őt reformációs örökséget hordozó közösségeinkben, és hogy Finnország is felismeri az ő hitvalló nagyságát és
értékét.
Isten gazdag áldását kérve az egész finn népre és békességes megoldásokat remélve, Isten előtti felelősséggel,
D. Szabó Dániel, mint a levél megfogalmazója,
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) tiszteletbeli elnöke

s támogatólag, a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöksége részéről,
Szeverényi János elnök és Horváth István főtitkár
3. A finn evangélikus egyház lelki arca: Mannermaa J. A. oului püspök előadása
a finn-ugor lelkészgyűlésen. Budapest, 1937.

Az EEA állásfoglalása Päivi Räsänen ügyében
Az Európai Evangéliumi Aliansz/Szövetség (EEA) védi a vallás és a meggyőződés
szabadságát, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát mindenféle vallású és vallás nélküli ember számára. Ezek az emberi jogok a demokrácia létfontosságú pillérei.
Ezért az EEA aggódik amiatt a finnországi ügy miatt, melyben egy hölgy bibliai
nézeteinek kifejtéséért 3 különálló ügyben vádemeléssel és 2 év börtönbüntetéssel
néz szembe.
A rendőrséget arra kérték, hogy vizsgálja ki 3 feltehető „gyűlöletbeszéd” – pontosabban a finn törvényekben az „etnikai agitáció”– esetét. Minden alkalommal arra
a következtetésre jutottak, hogy nem volt válaszra méltó eset, mert a 2004-ben megjelent információs anyagon belül a rendőrség úgy nyilatkozott: ha úgy határoznak,
hogy a bibliai nézeteket önmagában agitációnak tekintik, akkor bűncselekménynek
kell minősíteni a Biblia elérhetősége érdekében tett fáradozást is. Egy ilyen helyzet
nyilvánvalóan nevetséges lenne. Ebben a vonatkozásban a vallás- és a szólásszabadság alapkérdése egyaránt veszélyben van.
A rendőrség figyelmeztetése ellenére az ügyész úgy döntött, hogy folytatja az
egyénnel szembeni vádemelését Päivi Räsänen, Finnország volt belügyminiszterére
vonatkozóan.
A nemzetközi emberi jogi törvény védi a véleménynyilvánítás szabadságának
alapvető jogát. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikke értelmében az
embereknek joguk van nyilvánosan kifejezni véleményüket.
Az Egyesült Nemzet rabati cselekvési terve bizonyos kritériumokat-feltételeket
fogalmazott meg a gyűlöletbeszéd meghatározásához. Mindhárom esetben, amiért
törvényszék elé kell állnia, Päivi Räsänen cselekedetei nem lépik át a gyűlöletbeszéd rabati küszöbét. Szavainak kontextusa, tartalma és formája rendben volt. Nincs
utalás a gyűlölet cselekedetének szándékára, valószínűségére vagy közvetlen kifejtésére. Az egyetlen dolog, amit el lehetne mondani, hogy közéleti személyiségként
Räsänen asszony szavai nagyon hatásosak. De nyilvánvalóan nincs probléma az ő
hatásoságával, amikor a tartalom, a forma és a kontextus mind rendben voltak.
Az ügyész vajon megkísérli az emberi jogok törvényét újrafogalmazni? A véleménynyilvánítás szabadsága megadja a jogot, hogy bárki megossza véleményét. A
véleménynyilvánítás szabadságának joga azok érdekében is védelmet jelent, akik
olyan nézeteket nyilvánítanak, amelyek másokat sérthetnek, sokkolhatnak vagy zavarhatnak.
Ezért az EEA felszólítja a finn bírósági rendszert, hogy tartsa fenn a szólásszabadságot, valamint a vallás- és meggyőződésszabadságot. Arra kérjük a finn kormányt,
hogy tegye egyértelművé ezen alapvető szabadságjogok támogatását és a rabati cselekvési terv mind három gyűlöletbeszédre vonatkozó vád pontosítását.
Thomas Bucher
főtitkár, Európai Evangéliumi Szövetség
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ALIANSZ IMAHÉT – 2022. január 2–9.
Kedves Testvérek!
Ezekben az esztendőkben számos nehézséggel szembesülünk. Gyász, veszteség,
fájdalom ér bennünket, hozzátartozók, barátok, ismerősök kerülnek nehéz helyzetbe, sokkal inkább, mint az ezt megelőző években. Mi a legjobb hozzáállás, amit kialakíthatunk? Hogyan és mivel segíthetünk a legmegfelelőbb módon? Hogyan válhatok
nem a probléma, hanem a megoldás részévé?

Azt hiszem, a legfontosabb, hogy az Úrral való kapcsolatunk hittel, bizalommal
teljes legyen. „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem
te maradsz, Istenem, örökké!” (Zsolt 73,26) Ő tudja, amit mi nem látunk át, szeret
bennünket és a legjobbat készíti számunkra. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos
szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,28–29) A 2022-es Aliansz imahét
témáját előkészítő svájci testvérek is ezért gondolhatták, hogy abban bátorítanak
bennünket, hogy kapcsolódjunk az Úr Sabbat-jához, lépjünk be az Ő nyugalmába.
Nagyon köszönjük Nikodém Noéminek az imaheti anyag fordítását!
Január első teljes hetében ismét arra hívjuk testvéreinket, hogy minden helyen
közös imádsággal kezdjük az új esztendőt, 2022. január 2–9. között. Nyissuk ki a
szívünket Isten előtt igéjének befogadására és a testvéri közösség megtapasztalására.
Az Aliansz imahét nyitó alkalmára 2022 január 2-án, vasárnap 16.00-kor
kerül sor a Felsőerdősori Metodista Gyülekezetben (Budapest VI. ker.,
Felsőerdősor utca 5). Erre minden testvérünket szeretettel várjuk!
Ha lecseng a mostani járványhelyzet, az akkor épp aktuális egészségügyi előírások betartásával, jöjjünk össze, hívjunk meg magunkhoz más gyülekezeteket, illetve
látogassunk el hozzájuk. Éljük meg a testvéri egység örömét! Legyünk nyitottak és
kezdeményezők a Krisztusban élők összehozására, éljünk a közös imádság nagyszerű lehetőségével! Amennyiben azonban online lehetséges csak az összeköttetés,
arra biztatunk minden lelkipásztort és igehirdetőt, hogy az Aliansz imaheti tematikát követve – a lehető legszélesebb körben – nap mint nap ossza meg azokat a gondolatokat, melyeket ennek kapcsán Isten Szent Lelke a szívére helyez. Lássuk meg és
használjuk fel Isten Országa építésére azokat a lehetőségeket, melyeket fontosnak,
időszerűnek, Tőle származónak ismerünk fel (Ef 2,10)!

Mivel január első napjaiban több megkeresés szokott érkezni hozzánk, melyekben arról érdeklődnek: Hol vannak a közelükben Aliansz Imaheti helyszínek? – szeretnénk számukra megfelelő tájékoztatást nyújtani erről, azonban nem biztos, hogy
minden összejövetelről, helyszínről tudomásunk van. Ezért arra kérjük a testvéreket,
hogy – lehetőleg minél korábban – küldjenek számunkra információkat az Aliansz
imahét helyi összejöveteleiről! Az üzenetet az istvan.horvath@om.org e-mail címre
várjuk – vagy postán, a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) címére: 1091 Budapest, Kálvin tér 7.
Az Aliansz szervezete és szolgálata – az imahét kapcsán is – a következő számlaszámon támogatható: OTP 11706016-20464132. Kérjük, ha tehetitek álljatok mellénk
ilyen módon is!
Horváth István

Sabbat Salom!
KEDVES TESTVÉREM!
Különleges öröm számomra az idei imahét témája: A Sabbat – az Isten ritmusa
szerinti élet. Évekkel ezelőtt édesapám kezembe adta Abraham Joshua Heschel zsidó teológus füzetét. A címe egyszerűen ennyi volt: A Sabbat – Mit jelent a modern
ember számára?
Az egyik fontos kijelentése az, hogy a sabbat minőségileg más, mint a hét
többi része. A „szent” szó először a teremtés történetében hangzik el, 
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méghozzá a nyugalomnaphoz kapcsolódóan. Amikor Isten elkezdte a teremtés munkáját, és szavával létre hívta a világmindenséget, látta, hogy az jó, végül pedig, amikor az embert férfivá és nővé
teremtette, azt mondta: „igen jó”. Amikor viszont a nyugalomnapot beiktatta, azt mondta rá: „szent”. Ez a térben és időben megjelenő, megszentelt, Isten számára elkülönített időegység teremt lényeges különbséget a kreatív, inspirált alkotó
tevékenység és a puszta munkavégzés között, hisz a sabbat nem a munkától való
tartózkodást jelenti csupán, hanem magával az Istennel eltöltött különleges időt.
Tisztában vagy azzal, hogy csak arra vagyunk képesek, hogy az időt használva átrendezzünk valamit a dolgok szférájában, de az időt nem tudjuk átrendezni a
dolgokat használva? Mégis úgy viselkedünk, mintha a munkával időt nyerhetnénk.
Heschel ezt „az űr meghódításának” nevezi. Ez azonban csak illúzió. Az egyetlen
módja annak, hogy jobban kihasználhassuk az időt, ha abbahagyjuk a munkát, és az
időt a kapcsolatokra, a létezésre fordítjuk. Erre hív minket Isten a sabbatot kínálva,
hogy időt töltsünk vele és népével.
Nem meglepő tehát, hogy a nyugalomnap manapság folyamatos támadás alatt
áll. Ahogy az emberek egyre inkább elidegenednek Isten jó irányelveitől az életvezetésre, a nyugalomnapnak egyszerűen nem látják többé értelmét. Azt mondjuk, hogy
nem engedhetjük meg magunknak a sabbatot, mivel annyi jó és fontos munkát kell
elvégeznünk. Vagy legalább utol tudnánk érni magunkat néhány dologgal, ami nem
fért bele a munkahetünkbe. Mégis, minél több ember dolgozik a nyugalomnapon,
a társadalmat összetartó kapcsolat-szövet egyre inkább szétszakadozik. Ördögi kör
ez. Az az elképzelés, hogy többet szerzünk, ha a nyugalomnapot nem tartjuk meg,
nem működik. Próbálkozhatunk akárhogy, nem fog kijönni a számítás. Több veszteségünk lesz, mint valaha.
A sabbat Isten zseniális ajándéka, amely más logikát követ. Miközben végigmegyünk ezen az imahéten, ennek különböző aspektusait fogjuk meglátni. Azért fohászkodom, hogy miközben imádkozunk, újra megismerhessük a nyugalomnap,
a sabbat, melyet mi, európai keresztyének 1700 éve vasárnaponként ünneplünk
(Nagy Konstantin római császár vezette be Kr. u. 321-ben). Meg vagyok győződve
arról, hogy az Úrral közösségben megélt nyugalomnap elhozza az életünkbe a békét
(salom), amelyre mindannyian annyira vágyunk.
Ilyen értelemben kívánom: Sabbat Salom!

AJÁNLÁSOK AZ IMAHETI ALKALMAK
MEGRENDEZÉSÉHEZ
Sok európai gyülekezet tekinti ezt az imahetet lehetőségnek arra, hogy közös
imaórákat szervezzen, erre szeretnénk bátorítani is titeket. Íme, néhány javaslat, amelyet érdemes szem előtt tartani a tervezéskor:

1. Kérünk, tegyetek meg mindent azért, hogy minden evangéliumi gyülekezetet meghívjatok és bevonjatok az imaheti összejöveteleitekbe!
Tegyetek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elérjétek a bevándorlók gyülekezeteit is!
Vannak roma gyülekezetek, akiket meghívhatnál?
Ha mindenkit bevonunk, az gazdagabbá és sokszínűbbé teszi egységünket.
2. Mindig gazdagabb élmény nyújt, ha az egyes alkalmakat különböző
helyszíneken tartják. Ne feledkezzetek meg a kisebb gyülekezetekről
sem!
Minden hely más, és új színt ad hozzá az egységhez.
3. Hogyan fejezhetitek ki gyakorlati módon országotok sokszínűségét?
Adjatok teret ennek!
A nyitás, a teret adás meglepő perspektívákat ad az egységhez.
4. Rendezvényeitek relevánsak és vonzóak a fiatalok számára is? Biztatunk, hogy engedjétek meg a fiataloknak a részvételt, sőt, segítsenek
az imahét megtervezésében és a felkészülésben is. A generációk
közötti egység nagyon fontos az egyház számára.
5. Kreatív, releváns és vonzó imaalkalmat szerveztek? Mindenképpen
figyeljetek arra, hogy az idő nagy részét az ima tegye ki!
6. Javasoljuk, hogy tartsátok fenn a nemek közötti egyensúlyt. Férfiak
és nők együttműködve hozzanak létre egy olyan programot, amely
segít kifejezni a sokszínűséget!

Thomas Bucher,
az Európai Evangéliumi Aliansz titkára

Ui.: Szívből jövő köszönet a Svájci Evangéliumi Aliansznak azért, hogy a 2022-es
Imahét e jelentőségteljes témájához a tartalmat összeállították!

7. Gondoljatok a jövőre! Képzeljétek el, mivé növekedhet ez az esemény
az évek során! Hogyan tudjátok olyanra alakítani az idei imahetet,
hogy az visszacsalogassa az embereket, sőt, magukkal hozzák a
barátaikat is?
20–21.
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BEVEZETÉS

Sabbat – Isten ritmusában élni
Manapság több szabadidőnk van, mint bármely más előző generációnak. Azonban az, hogy több olyan időnk van, amikor nem kell dolgoznunk, nem jelenti automatikusan azt, hogy lelki nyugalmunk is van. A növekvő sebesség és nyomás, amit
a munkahelyünkön tapasztalunk, már megtalálta az utat a szabadidőnkbe, sőt a hitéletünkbe is. Ami azt illeti, sokaknak az is küzdelembe kerül, hogy imádság közben
akár csak tíz percig nyugton maradjanak. A folyamatos szórakozás és önreklámozás
korában élünk. Nem meglepő, hogy hatalmas a kereslet az olyan dolgok iránt, melyek pihenést és kikapcsolódást ígérnek, mint például a különféle relaxációs technikák, a jóga vagy a „sabbatical” („szombatév” vagy más néven alkotói szabadság).
A modern menedzserek a több hónapos vagy akár egy éves fizetetlen vagy fizetett alkotói szabadságot a „sabbatical” kifejezéssel nevezik meg, amely mélyen
gyökerezik a zsidó és keresztyén hagyományban. A „sabbat” azt jelenti, hogy megállunk, szünetet tartunk, időt szánunk magunkra. Amikor Isten arra hív, hogy hetente
egyszer tegyünk félre mindent, meg akarja őrizni a szabadságunkat. Nem szabad
hagynunk, hogy aggodalmaink, szükségleteink vagy környezetünk határozzon meg
minket, hanem a Teremtőnkkel való bensőséges kapcsolatból kell élnünk. A sabbat
a legjobb orvosság az elidegenedés ellen, és a legjobb módja annak, hogy sikeres
életet éljünk.
A 2022-es imahét célja nem az, hogy tiltakozzon a vasárnapi munka ellen. Az
imahét lehetőség arra, hogy újra felfedezzük a szabadságot egy olyan világban, ahol
könyörtelen követelések és nyomás vesz körülvesz minket. Minden nap a sabbat
egy-egy aspektusára fogunk összpontosítani: az identitásra, a gondviselésre, a pihenésre, az együttérzésre, az emlékezésre, az örömre, a nagylelkűségre és a reményre. Azzal, hogy együtt imádkozunk, arra akarjuk bátorítani egymást, hogy a menny
ritmusára táncoljunk1. Ez sokkal többet foglal magában, mint a saját magunk lelki
jólléte; imádkozva elkötelezzük magunkat arra is, hogy egészséges közösségeket és
gyülekezeteket építsünk.
Andi Bachmann-Roth
A Svájci Evangéliumi Aliansz
német nyelvű részlegének főtitkára

Christian Kuhn
A Svájci Evangéliumi Aliansz
francia nyelvű részlegének igazgatója

1. Ott, Bernhard (2019): Tänzer und Stolperer. Wenn die Bergpredigt unseren Charakter
formt. Cuxhaven: Neufeld Verlag.

IMAHÉT 2022
1. nap: A SABBAT ÉS AZ IDENTITÁS
2. nap: A SABBAT ÉS ISTEN GONDOSKODÁSA
3. nap: A SABBAT ÉS A PIHENÉS
4. nap: A SABBAT ÉS AZ EGYÜTTÉRZÉS
5. nap: A SABBAT ÉS AZ EMLÉKEZÉS
6. nap: A SABBAT ÉS AZ ÖRÖM
7. nap: A SABBAT ÉS A NAGYLELKŰSÉG
8. nap: A SABBAT ÉS A REMÉNY

23–24
25–26
26–28
28–29
30–31
32–33
33–35
35–36

1. nap: A SABBAT ÉS AZ IDENTITÁS
IGE
„Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, és megmentelek benneteket a nekik végzett
rabszolgamunkától; megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel.”
(2Mózes 6,6 RÚF)
ELMÉLKEDÉS
Két barát már régóta keresett munkát, ami mindkettőjükre nagy terhet rótt, mivel
családjuk volt, akikről gondoskodniuk kellett. Részt vettek a gyülekezetünkben egy
tanfolyamon, melyet én tartottam, a címe „A keresztyénség és a munka” volt. A kurzus során nyíltan beszéltek munkanélküliségükről, és különösen zavarták őket az
identitásukkal kapcsolatos kérdések. Az értékem attól függ, hogy mi a jelentőségem
a munka világában? Mennyire azonosítom magam a munkával, amit végzek? Milyen
hatással van rám a munkanélküliség? Figyelmünket megragadta a bizonyságtételük,
és rájöttünk, mennyire fontos a munkánk az identitásunk szempontjából. Isten elrendelte, hogy minden héten tartsunk egy munka nélküli napot – a sabbatot –, hogy
emlékeztessen minket arra: identitásunkat nem a munkánk határozza meg.
A zsidók meg voltak fosztva a pihenéstől. Rabszolgaként szüntelenül a fáraó szolgálatában kellett dolgozniuk. Egy olyan rendszer fogságában voltak, amely kihasználta őket, és abszolút uralmat gyakorolt Isten teremtett világa felett. Isten azonban
nem fogadta el a status quo-t. Kiszabadította népét a rabszolgaságból. Egyiptomon
kívül, a pusztában a zsidók már ünnepelhették a sabbatot. Istentiszteletük emlékeztette őket legmélyebb és legigazabb identitásukra: ők Isten kiválasztott és szeretett
népe.
A nyugalomnap ezért mindannyiunk számára kulcsfontosságú. Amikor istentiszteletet tartunk és közösségben vagyunk egymással, megtapasztaljuk, hogy amikor
adunk, mindig kapunk is. Többek vagyunk annál, mint amit csinálunk és amit elérünk. Identitásunk és méltóságunk végső soron abban rejlik, hogy elismerjük:
Isten szeretett gyermekei vagyunk – még ha ezt nem is érdemeljük. 
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A munka segít a jellemünk fejlesztésében, de egy ember értékét
nem az határozza meg, mit dolgozik. A nyugalomnapon eltávolodunk a munkánktól, és újra megtapasztaljuk Isten közelségét. Az Istentől rendelt nyugalomnap által békét nyerünk; emberi méltóságunk és
értékünk az Istennel való kapcsolatunkon alapul.
A tanfolyamon részt vevő két barát, sokat elmélkedett az identitásukon. E nehéz
időszak során megtanulták, hogy Isten szereti őket, függetlenül attól, hogy mi a foglalkozásuk vagy milyen eredményeket értek el. Így tartós és bátorító életszemléletre
találtak.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Hogyan méri a társadalom az értékemet? Hogyan méri Isten?
• Identitásomat az újabb és újabb elért eredmények határozzák meg, vagy meg
tudom tenni, hogy vasárnap csak „vagyok” ahelyett, hogy „tennék”?
• Hogyan tapasztalhatom meg a mindennapi életben, hogy mi az értékem Isten
szemében, és hogyan mutathatom meg ezt másoknak?
IMATÉMÁK
• Adjunk hálát Istennek a heti nyugalomnapért, amikor megtapasztaljuk, hogy
Isten szeretett gyermekei vagyunk, anélkül, hogy bármit is el kellene érnünk.
• Adjunk hálát Istennek a munkánkért és azért, hogy az fejleszti jellemünket és
biztosítja megélhetésünket.
• Imádkozzunk azokért, akik korunk teljesítményalapú társadalmának rabszolgáivá lettek. Urunk, szabadítsd meg őket, ahogy egykor megszabadítottad népedet Egyiptomból.
• Bűnbánattal megvalljuk, hogy túlságosan támaszkodunk az elért eredményeinkre és a teljesítményünkre ahelyett, hogy Istenre alapoznánk identitásunkat.
JAVASOLT IMA
Urunk! Kétségbeesetten próbálunk menedéket találni benned, de nem tudjuk, hogyan. Mindennapi életünk hatására kizárólag az elért eredményeinkre összpontosítunk, bár közben elismerésre és szeretetre vágyakozunk.
Köszönjük, hogy te előbb szerettél minket. Köszönjük, hogy feltétel nélkül adod nekünk szeretetedet. Köszönjük, hogy testileg és lelkileg is táplálsz minket, és megadsz
mindent, amire szükségünk van. Nincs szükségünk „táplálékkiegészítőkre”.
Uram, segíts megértenünk, hogy valójában terád éhezünk, terád vágyunk. Segíts,
hogy szereteted tápláljon minket. Mutasd meg, hogyan lehetünk mindennap a jelenlétedben, te vezess minket mindig! Ámen.
Szerző:
Gisela Kessler-Berther, Svájc
teológus, továbbá különböző vezetői funkciókat tölt be
az egészségügyben és az oktatásban

2. nap: A SABBAT ÉS ISTEN GONDVISELÉSE
IGE
„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz,
és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap
alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a
hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” (2Mózes 20,8–11 RÚF)
ELMÉLKEDÉS
2020 első negyedéve óta az emberek világszerte emlékeznek a világjárvány okozta nehéz helyzetekre. Az ilyen időszakok arra emlékeztetnek minket, keresztyéneket, amikor Isten népe a pusztában volt, és amikor éhségükben visszakívánkoztak az
egyiptomi rabszolgaságba: „Bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban,
amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret!” (2Mózes
16,3). Isten a teremtés utolsó cselekedeteként megteremtette a nyugalomnapot, kegyelmének és gondviselésének jelképét népe számára.
A 2Mózes 20,8-ban Isten arra emlékeztet minket, hogy tartsuk meg a sabbatot, a
mindenkire vonatkozó nyugalomnapot, egy olyan napot, amely felszámolja az élet
minden területén tapasztalható egyenlőtlenséget, különösen azok számára, akik a
társadalom alacsonyabb osztályaiba tartoznak. Isten kifejezi irántunk való szeretetét, és minden teremtményével egyenlően bánik. Mindannyian élvezhetjük az Isten
szerinti pihenést a sabbaton.
A pusztában Isten egy újfajta étellel táplálta népét, melynek a neve szó szerint az
volt: „Mi ez?” Héberül ugyanis ez a kérdés így hangzik: „Man hu?” Ez a kérdőjeles
étel elégítette ki igényeiket. Ezzel az eledellel készítette elő Isten a sabbatot, ezzel
biztosította népe számára az ellátmányt, és tette lehetővé, hogy végleg megszabaduljanak egyiptomi múltjuktól.
A 2Mózes 16,4 után az emberek minden nap akkora fejadagot kaptak a mannából, amely elegendő ellátmány volt a napra. A lényeg az volt, hogy a nép engedelmeskedjen az utasításoknak, és fegyelmezetten haladjon előre. Mi (a pusztában
vándorló nép és mi, mai keresztyének) naponta megkapjuk Isten Igéje által ezt a két
fontos tulajdonságot: engedelmességet és fegyelmet. E kettő biztosít minket Isten
kegyelmének bizonyosságáról életünkben.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Van-e teli „húsos fazekunk”, ami helyett felülről való, új ételt kellene fogyasztanunk?
• Hogyan gondoskodott Isten olyan „új ételről” számodra, amilyet korábban nem
ismertél?
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• A mindennapi Istentől való függésnek valósággá kellene lennie számunkra, keresztények számára, de az engedelmesség
és a fegyelem nem mindig része életmódunknak. Talán újra fel
kellene fedeznünk ezeket? Hogyan?

IMATÉMÁK
• Imádkozzunk az üldözött keresztyénekért szerte a világon! Adjon nekik az Úr
mannát, adja mindennapi gondviselését!
• Imádkozzunk a migrációs hátterű keresztyének hitéért, különösen azokért a
fiatalokért, akik hitpróbákon mennek keresztül!
• Imádkozzunk, hogy Isten újra állítson „Mózeseket” (vezetőket) keresztyén közösségeink élére!
JAVASOLT IMA
Urunk, te gondoskodtál népedről a pusztában. Tápláltad, védted és bátorítottad
őket. Köszönöm a kegyelmet, melyet azoknak kínáltál, akiket megszabadítottál az
egyiptomi rabszolgaságból.
Köszönjük neked azt is, hogy minket is megszabadítottál a bűn rabságából és befoglaltál országodba. Táplálsz minket Igéddel, óvsz és bátorítasz minket minden nap.
Nem kívánkozunk többé vissza múltunk „Egyiptomába”, hanem feléd fordulunk,
Jézus. Segíts megpihennünk a te jelenlétedben, ahol erőt és bátorságot adsz ahhoz,
hogy akaratodat teljesíthessük. Ámen.
Szerző:
Joseph Kabongo, Svájc
Az Afrikai Gyülekezetek Svájcban korábbi elnöke

3. nap: A SABBAT ÉS A PIHENÉS
IGE
„A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és
megszentelte azt” (1Mózes 2,2–3a)
ELMÉLKEDÉS
Gyerekkoromban voltak vasárnapi ruháim. Szombat este kikészítettem őket, tudtam, hogy másnap vasárnap lesz. A vasárnaphoz pedig hozzá tartozott a pihenés.
Reggel a testvéreimmel vasárnapi iskolába mentünk. Délután a szüleim is velünk
töltötték az idejüket. Együtt játszottunk, zenéltünk vagy kirándulni mentünk. Ma
diakonissza vagyok, és vasárnaponként ismét különleges ruhát viselek.
Manapság az emberek az élet lelassításában találnak megkönnyebbülést és lelki

megnyugvást, pedig a zsidók és a keresztyének évezredek óta ismerik a nyugalomnapi munkaszünet és pihenés elvét. Ez a teremtés történetéből ered, amikor Isten a
teremtés munkájának hat napja után, a hetedik napon megpihent. Jézus feltámadása
után a sabbat utáni nap határozta meg a felemelkedő keresztyén közösség életének
ritmusát. Azon a napon gyűltek össze istentiszteletre és a közösség gyakorlására.
Isten egy pihenőnapot adott nekünk – a vasárnapot –, hogy segítsen megszakítani
a munka körforgását és a fogyasztói életmódot, amelyben élünk. A pihenőnap nem
kötődik a hét egy adott napjához, de különböznie kell a hétköznaptól. Ez annak
a ténynek a jelképe, hogy emberi értékünk nem az elért eredményeinken, hanem
valami máson, ennél többön alapul. Albert Schweitzer orvos és teológus mondta:
„Elsorvad a lelked, ha hiányzik belőle a vasárnap.”
Eldönthetjük, hogy mikor tartjuk a pihenőnapunkat. Időbe telik lenyugodni. Ha
egy pohárba piszkos vizet töltök, a szennyeződés egy idő után leülepedik, és a víz
tiszta lesz. „Nyugalomra talált.” Amikor pihenést keresünk a csendben, a lelkünk
épp az ellenkezőjét teszi. Egy seregnyi mély gondolatunk tör a felszínre…
Minden nap tudatosan elkülönítek magamnak fél órát. Elmegyek egy olyan helyre, ahol zavartalanul lehetek. Isten elé jöttem, Jézus elé úgy, ahogy vagyok. Már várt
rám. Befelé fordítom a figyelmemet, figyelek a légzésemre, majd a gondolataimra és
az érzelmeimre. Bármi is foglalkoztat, minden kilégzésemmel Isten elé tárom. Elengedem és Istennek adom. Rászánom az időt, nem sietek. A végén hálaadó imával zárom.
Jézus így hívta tanítványait: „Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre,
és pihenjetek meg egy kissé!” (Márk 6,31a). Most minket is arra hív, hogy ezt tegyük.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Mi tart vissza attól, hogy időt szánjak a csendre és a pihenésre?
• Merek tudatosan eltölteni egy napot hírek és telefon nélkül?
• Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot; én szentnek tartom-e a vasárnapot? Érzem-e az ő áldását rajta?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk kegyelemért, hogy legyőzzük a csendtől való félelmünket, és
képesek legyünk tevékenykedés nélkül egyszerűen csak lenni.
• Imádkozzunk, hogy szívünk vágyakozzon Isten jelenlétének megtapasztalására, és azért, hogy erre időt szánjunk mindennapi életünkben.
• Imádkozzunk azokért a megmagyarázhatatlan dolgokért, amelyek szívünk
mélyéről törnek fel, amikor elcsendesedünk. Imádkozzunk, hogy ne hagyjuk
őket figyelmen kívül, hanem merjük elismerni őket Isten előtt.
• Imádkozzunk bölcsességért és védelemért a csend pillanataiban, amikor Isten
szava megindít minket.
• Imádkozzunk, hogy a templomok, kápolnák és imaházak, a megnyugvás helyei legyenek olyan helyek, ahol az emberek Isten Igéjét hallják.
• Imádkozzunk mindenkiért, aki a munka és a felelősség súlya miatt túlterheltnek érzi magát, és nem tudja maga mögött hagyni ezt a nyomást.
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JAVASOLT IMA
Itt állok előtted, Istenem, úgy, ahogy vagyok: kipihenten vagy feszülten, üresen és kiszáradtan vagy hálával telten, tele vágyakozással
vagy kilátástalanul.
Istenem, te vagy az élet forrása, jöjj megújító erőddel, tisztíts meg, gyógyíts meg,
hogy azzá az emberré váljak, akinek te teremtettél! Ámen.
Szerző:
Lydia Schranz nővér, Svájc
diakonissza és lelkész

4. nap: A SABBAT ÉS AZ EGYÜTTÉRZÉS
IGE
„Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az
verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az
ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton.” (Máté 12,11–12)
ELMÉLKEDÉS
Isten nem ELLENÜNK szóló törvényként adta a sabbatot, hanem az együttérzés
cselekedeteként ÉRTÜNK. Ezért tehették meg a tanítványok, hogy a nyugalomnapon leszakítsák a kalászokat és gabonaszemekkel csillapítsák éhségüket (vö. Máté
12,1–8). Ezért gyógyította meg Jézus a sorvadt kezű embert szombaton (vö. Máté
12,9–13). Jézus látta a tanítványok éhségét és az ember nyomorúságát, és ez megindította. A sabbat a táplálkozás és a gyógyulás napja; sem a cselekvés tilalma („semmit sem tehetsz”), sem a cselekvés megkövetelése („mutass be áldozatot”) nem áll
a nyugalomnap középpontjában – a sabbat fő célja, hogy megmutassa nekünk Isten
együttérzését.
Az Ószövetségben a sabbat az Isten és népe közötti szövetség kifejezése, csakúgy, mint a körülmetélés. A sabbat a pihenés napjául szolgál, amikor felnézzünk
Istenre, és csodáljuk együttérzését és szentségét. „Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre,
hogy megtudjátok: én, az Úr vagyok, aki megszentellek titeket” (2Mózes 31,13). Isten népe ajándékul kapta Isten együttérzését, könyörületét, „megfertőzte” vele őket,
hogy aztán áldásként adják tovább az egész világnak.
Amikor összegyűlünk istentiszteletre és a közösség gyakorlására, amikor hallgatjuk az ő hangját és beszélünk hozzá, kiszakadunk a mindennapi életünkből, és Isten könyörületét, irgalmát ünnepeljük. A gyülekezetben a világ teljesítményorientált
gondolkodása, és a szabadidős szórakozást hajhászó gondolkodás darabokra törik.
Az istentisztelet nem üzlet és nem is show-műsor, nem vallási erőfeszítés, sem val-

lási fogyasztás. Ennél sokkal több: olyan hely, ahol lelkünk megpihenhet, és ahol
megtapasztalhatjuk Isten irgalmát. Az egyházban Isten az együttérzésével szolgál
nekünk. Aki pedig elnyeri Isten irgalmát, az az irgalom továbbadójává válik. „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lukács 6,36 a 2021-es év igéje).
Az irgalmasság ajándéka által Isten felkészít minket arra, hogy mi is irgalmasan
éljünk és cselekedjünk, hogy jót tegyünk egymással. A mai ige arra buzdít minket,
hogy Jézus-orientáltak legyünk ebben a világban.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Elmélkedj a következő mondaton: Isten nem ELLENÜNK szóló törvényként
adta a sabbatot, hanem az együttérzés cselekedeteként ÉRTÜNK.
• Hogyan tapasztalhatom meg Isten sabbatban megmutatkozó könyörületét Istennel és a körülöttem lévő emberekkel kapcsolatban?
• Milyen apró változtatást tehetek annak érdekében – egyénileg, a családban, a
gyülekezetben –, hogy Isten irgalma előtérbe kerüljön a nyugalomnapon?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk, hogy legyen időnk Istenre összpontosítani! Szakítunk a szokásos gondolkodásmódunkkal, mely a teljesítményre és a fogyasztásra összpontosít. Kérjük Isten irgalmát! (Kyrie eleison – Uram, irgalmazz!)
• Kérjük Isten bocsánatát azokra az időkre, amikor az istentiszteleteink vallásos
tevékenységgé váltak az Istennel való találkozás helyett.
• Imádkozzunk mindenkiért, aki Isten igéjét hirdeti, és azért, hogy az emberek
meghallják és befogadják Isten irgalmának üzenetét.
• Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg a szemünket, hogy irgalmasságot gyakoroljunk felebarátaink irányában, ahogyan ő is irgalmas volt hozzánk.
• Kérjük, hogy a Szentlélek mutassa meg nekünk, hogyan cselekedhetünk Istenközpontúan, és hogyan viselhetjük gondját a teremtett világnak.
JAVASOLT IMA
Irgalmas Isten! Téged dicsérünk és ünnepelünk. Imádunk téged. „Szent, szent,
szent a Seregek Ura” – mondjuk mi is az angyalok seregével.
Bocsásd meg nekünk, hogy énközpontúak voltunk, és a tevékenységeinkkel voltunk elfoglalva, amikor rád kellett volna összpontosítanunk. Szentlelked által éleszd
újjá istentiszteleteinket, hogy újra találkozzunk veled, és hogy irgalmad átformálja
szívünket. Áldd meg mindazokat, akik Isten Igéjét hirdetik! Nyisd meg szemünket
és szívünket felebarátaink és társadalmunk szükségleteire! Adj nekünk ötleteket és
bátorságot, hogy irgalmasan befektessünk egyházadba és a világba. Ámen.
Szerző:
Lea Schweyer, Svájc
az Evangéliumi Aliansz Riehen-Bettingen-i
szekciójának elnöke
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5. nap: A SABBAT ÉS AZ EMLÉKEZÉS
IGE
„Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta
neked Istened, az Úr. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz
azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad
és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálóleányod hozzád hasonlóan! Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de
erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta
meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját.” (5Mózes 5,12–15)
ELMÉLKEDÉS
Ez a bibliai rész a negyedik parancsolat kihirdetése. Az Úr arra utasít minket,
hogy tartsuk meg a sabbatot, a hatnapi munka utáni nyugalomnapot – a feltöltődés, felfrissülés napját. A pihenés középpontjában az emlékezésre való felhívás áll:
„Emlékezz arra…” (5Mózes 5,15). A sabbat és az emlékezés szorosan összefügg, de
hogyan és miért?
Gondoljunk csak bele, hogy a mindenkire vonatkozó heti pihenőnap rendszerének egyetlen ősi civilizációban sem volt párhuzama! A görögök tétlennek tartották a
zsidókat, amiért minden héten egy szabadnapot követeltek. Milyen rendkívüli ajándéka Istennek a sabbat!
„Emlékezz” két valóságra: először is arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban.
Másodszor arra, hogy az Úr, a te Istened kihozott Egyiptomból. Másként fogalmazva:
először is arra, hogy meg voltál fosztva a szabadságodtól, másodszor arra, hogy az
Úr megszabadított. A sabbat arra emlékeztet: Istennek köszönhetjük, hogyan a rabszolgaságból felszabadítva élhetünk! A negyedik parancsolat a szabadság témájával
foglalkozik, nevezetesen a saját munkánk rabszolgaságából való szabadulással!
Szabadság! Minden évben visszaemlékezem 1945. május 8-ra. Apámat a nácik
munkaszolgálatra vitték, éjjel-nappal dolgoznia kellett. Amikor titokban a BBC-t
hallgatta, és hallott az amerikai csapatok előrenyomulásáról, elmenekült, és szülővárosába, Luxemburgba épp május 8-án, a fegyverszünet napján érkezett. A náci
rabszolgaságból a szabadságba jutott, hihetetlenül hálás volt a felszabadítókért. A
szabadság minden tapasztalata identitásunk részévé lesz, és tanúságtétellé válik.
Mielőtt Jézus kinyilatkoztatta magát nekem, minden napom félelemben telt.
Amikor a Szentlélek eljött, hogy a szívemben éljen, lényem mélységébe árasztotta
Krisztus békéjét. Ez a fajta béke megmarad! Ez a legmélyebb félelemtől való szabadulás; ez az identitásom Krisztusban, ez a bizonyságom, amelyre emlékezek, és
amit másoknak is hirdetek!
Emlékezz, de ne csak magad miatt! A sabbat vonatkozik a szolgákra, a rabszolgákra, még az idegenekre is! Mindegyiküknek jár a nyugalom (vö. 5Mózes 5,14)!

Mindig emlékezz azokra, akik rabszolgaságban szenvednek, és még nem jött el a
felszabadulásuk!
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Isten, a mi Atyánk elsősorban nem munkásokat keres, hanem a fiait és leányait! Mit gondolsz erről a kijelentésről? Hogyan segít a sabbat erre emlékezni?
• Milyen bizonyságtételeid vannak a szabadulásról/felszabadulásról, amelyekre
szívesen emlékszel, amelyekről szívesen beszélsz másoknak?
• Ahhoz, hogy szabadok legyünk, emlékeznünk kell! Igaz ez? Hogyan lehet megtenni?
• Napjainkban kik az „egyiptomi rabszolgák”? Kik azok, akiket nem akarsz elfelejteni? Kik azok, akikbe be akarod fektetni az életedet?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk, hogy Isten, a mi Atyánk, Jézus Krisztus által most is szabadítson
meg minket a félelemtől és az életünkben jelen lévő gonosz rabszolgaságából!
• Imádkozzunk, hogy megtanuljunk Isten, a mi Atyánk gyermekeiként élni; felszabadultan arra, hogy a Szentlélek erejében és Isten Igéjével összhangban éljünk!
• Imádkozzunk, hogy a hála és ezáltal az öröm növekedjen a szívünkben, a családunkban és a gyülekezetünkben!
• Imádkozzunk a modern kori rabszolgák felszabadításáért (gyermekkatonák,
ember- és gyermekkereskedelem áldozatai stb.)!
• Imádkozzunk azokért, akik bárhol a világon a hitük miatt vannak börtönben,
imádkozzunk, hogy Isten tartsa meg őket, és könyörögjünk szabadon bocsátásukért!
JAVASOLT IMA
Köszönöm, Atyám, hogy nem – Nem! – a szolgaság lelkét adtad nekem, mely
megkötözne és visszavezetne a félelemmel teli életbe. Te a fiúság lelkét adtad nekem,
így gyermeked lehetek. Ezért mondom hangosan és érthetően: „Abba! Apám!” Ez
valóság, mert a te Lelked tanúskodik arról, hogy én a te gyermeked vagyok. Jézusom, én vagyok életed és szíved örököse. Bármiből is szabadítottál meg engem, küldj
el engem, hogy megszabadítsak másokat, és visszahozzam Atyánkhoz szeretteidet!
Örömmel fogadom, ha veled kell szenvednem, mert így dicsőséged feltárul most és
mindörökre. Ámen. (vö. Róma 8,14–17)
Szerző:
Paul Hemes, Svájc
tanár a St. Légier-i HET teológiai főiskolán
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6. nap: A SABBAT ÉS AZ ÖRÖM
IGE
„De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.” (Zsoltárok 73,28)
ELMÉLKEDÉS
„Mihez kezdjek vasárnap? 50 ötlet az unalom elleni küzdelemhez!” – egy magazin ezzel a főcímmel próbálja felkelteni a figyelmünket. A nyugalomnapot telezsúfoljuk szórakoztató szabadidős tevékenységekkel vagy akciódús utazásokkal. A fő
cél, hogy valamit élvezzünk. Az örömöt azonban nem lehet megragadni. A kellemes
és örömteli élmények megismételhetők, de amint elmúlnak, az őket kísérő érzelmek is eltűnnek. Ami maradt, az még nagyobb vágy újabb ilyen elragadó élmény
iránt. A mai világ a tapasztalatokban található boldogságért kiált. De hogyan lehet
beteljesedni ezt az öröm és boldogság iránti vágyat úgy, hogy nem csupán a szelet
hajszoljuk? És mi történik az örömünkkel, amikor a fájdalom és a bánat sötét felhői
beárnyékolják ezeket a csodálatos élményeket? A válasz ezekre a kérdésekre egyszerű és egyben kihívást jelentő is.
Ha az öröm kizárólag a gyönyörű és boldog Istentől kapott élményekhez kapcsolódna, akkor nem lenne igazi öröm. Az öröm, amivel Isten a sabbat által megajándékoz, ennél sokkal mélyebb, és senki nem veheti el tőlünk. Isten teret és időt
biztosít számunkra ahhoz, hogy vele legyünk. Amikor közel vagyunk Istenhez, az
igazi öröm kézzelfoghatóvá válik; ez a fajta öröm felülmúl minden elképzelhető más
öröm iránti vágyat. Isten jelenlétében mély öröm tölthet el minket még akkor is, ha
a lelkünk sír. Ez a különleges öröm új szemléletmódot ad, és támogatást nyújt a nehézségek idején. Egyenesen Isten szívéből árad a mi szívünkbe, ebben fejeződik ki
az irántunk érzett szeretete.
Ha Isten maga is örvendezett a teremtett világ felett a hetedik napon, mennyivel
több okunk van nekünk az örvendezésre, akik országának részesei vagyunk. Amikor rájövünk, hogy az életünk egy teljesen szuverén Isten kezében van, és hogy
minden, amink van és amire szükségünk van, benne megtalálható, akkor a szívünk
nem is tud mást, csak örülni. Ezt jelenti az igazi sabbat.
Az Istentől kapott és csak benne található öröm miatt még mélyebben élvezhetjük
Isten ajándékait; az olyan ajándékokat, mint a sétálni és közben csodálni a teremtett
világot, élvezni egy villásreggeli a barátainkkal, vagy ünnepelni a családunkkal. A
vasárnapnak nem kell az aszkézis napjának lennie. Élvezhetjük, mint a közösség és
az ünneplés napját.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Hogyan fejezem ki Istenben való örömömet vasárnaponként?
• A Biblia azt mondja: „az Úrnak öröme a ti erősségtek” (Nehémiás 8,10 Károli).
Az én erőmet az Úr öröme vagy a körülményeim határozzák meg?

• Tudom-e élvezni Isten ajándékait anélkül, hogy mindig többet kívánnék?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg nekünk újra, hogyan élvezzük a nyugalomnapot vele.
• Imádkozzunk mennyei örömért, amely a körülményeinktől függetlenül újjáéleszti az életünket.
• Imádkozzunk, hogy a sabbatunkat a Szentlélek határozza meg, aki örömet
okoz bennünk.
• Imádkozzunk, hogy gyülekezeteink a bőséges öröm erejével tudjanak ünnepelni.
• Bűnbánatot tartunk mindazon idők miatt, amikor Isten ajándékaira összpontosítottunk, és szem elől tévesztettük Istent, az ajándékozót.
JAVASOLT IMA
Uram, hálát adunk neked, mert a te jelenléted minden, mire szükségünk van.
Benned bőségesen megtaláljuk az örömöt. Felemeljük tekintetünket rád, és dicsérünk
téged, mert te vagy a mi Istenünk és királyunk. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogyan tisztelhetünk és ünnepelhetünk téged a nyugalomnapon. Köszönjük,
hogy kezedben tartod az életünket, és te vagy boldogságunk forrása. Ámen.
Szerző:
Deborah Zimmermann, Svájc
a 24-7 Prayer CH [imamozgalom] igazgatója

7. nap: A SABBAT ÉS A NAGYLELKŰSÉG
IGE
„Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország
minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki
a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez.” (3Mózes 25,10)
ELMÉLKEDÉS
Mindannyian vágyakozunk a szentségre és a teljességre. Jósággal teli életet kívánunk, és vágyunk egy „ép” társadalomra, egy ideális világra. A sabbatra vonatkozó
parancsolatok nem csak azt az utasítást tartalmazzák, hogy minden héten legyen
egy pihenőnap. Azzal, hogy Isten felszólítja választott népét a jubileumi év megünneplésére, mintegy előízét adja annak, hogy milyen lesz az örök szentség – az „örök
sabbat”.
Mózes törvénye és az Újszövetség is úgy beszél a sabbatról és a jubileumi
évről, mint a nagylelkűség, az igazságosság és a helyreállítás
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fenntartásának módjáról Isten népe között. A törzsekben minden
család fennmaradása attól függött, hogy elegendő földterülettel rendelkeznek-e ahhoz, hogy a közösség minden tagját ellássák.
A nyugalomnapra vonatkozó parancsok egyrészt egyénenként támogatnak
minket. Segítenek abban, hogy kikapcsolódást találjunk a munkából, és legyen
időnk Isten imádatára, miközben munkánk gondoskodik mindennapi szükségleteinkről. Másrészt, még az egyéni támogatásnál is inkább, a sabbati parancsolatok
középpontjában a közösségi élet van. A parancsolatok megmutatják nekünk, hogy
milyen Isten, és hogyan vagyunk mi, emberek – és különösen a keresztyének – közösségi létre teremtve.
Közösségi életünket a nagylelkűségnek kell jellemeznie, szimbólumaként Isten
kegyelmének, melyet mi magunk is megtapasztaltunk. Életünket az igazságosságnak kell jellemeznie, amit mások számára elérhetővé teszünk, mert Isten igazságos
Isten. Életünket jellemeznie kell a helyreállításnak is, segítve a körülöttünk lévő embereket abban, hogy méltósággal töltsék be helyüket a társadalomban. Manapság
ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy földterületet kell birtokolnunk. Ehelyett elkötelezhetjük magunkat mások támogatására abban, hogy állást találjanak, jó életterük
legyen és egészséges kapcsolataik legyenek.
A globalizált világban felebarátaink közé tartoznak nemcsak a szomszédaink, de
a világ minden táján élő emberek is, ezért kötelességünk figyelembe venni életmódunk ökológiai következményeit. Ha a természeti erőforrásokat és az éghajlatot tisztelettel és gondossággal kezeljük, lehetővé tesszük az életet és a sabbatot Afrikában,
Ázsiában és a világ többi részén.
A nagylelkűség nem ismer földrajzi határokat.
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Tapasztaltam-e személyesen a nagylelkűséget, az igazságosságot vagy a helyreállítást más emberek által?
• Mit tanulhatunk Istenről, amikor az emberek nagylelkűek, harcolnak az igazságtalanság ellen, és segítenek helyreállítani az emberek méltóságát?
• Hogyan tapasztalhatom meg a sabbatra vonatkozó parancsolatokat – a pihenésen kívül – a társadalmi igazságosság lehetőségeként?
• Az életem melyik területén gyakorolhatom a nagylelkűséget új módokon?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk azokért az emberekért, akikkel nagy igazságtalanság történt.
• Imádkozzunk a társadalom peremére szorultakért, akik olyan életre vágynak,
melyben emberi méltóságukat megőrizhetik.
• Imádkozzunk, hogy az egyház tükrözze Isten nagylelkűségét és igazságosságát.
• Uram, mutasd meg, hogyan nyilváníthat ki igazságosságodat és nagylelkűségedet a mindennapi életemben.

JAVASOLT IMA
Hálát adunk, mennyei Atyánk, hogy felénk, emberek felé mérhetetlenül nagylelkű
vagy. Ez abban csúcsosodik ki, hogy Fiadat adtad, hogy meghaljon értünk. Ő földi
élete során nemcsak kegyelmedet és igazságosságodat mutatta be, de azáltal, hogy
meghalt a kereszten és feltámadt húsvétkor, azt is lehetővé tette, hogy elnyerjük kegyelmedet és igazságosságodat.
Adj nekünk bölcsességet és erőt a Szentlélek által, hogy nagylelkű és igazságos
életet éljünk. Segíts őriznünk teremtett világodat, mert a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél minket. Adj nekünk olyan szemet, hogy meglássuk azokat, akiknek
szükségük van a helyreállításra, add, hogy ma szereteted csatornái lehessünk. Ámen.
Szerző:
Marc Jost, Svájc
A Svájci Evangéliumi Aliansz német nyelvű részlegének
főtitkára

8. nap: A SABBAT ÉS A REMÉNY
IGE
„A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement
Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól.
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez
hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden
kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és
megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsidók 4,9–12)
ELMÉLKEDÉS
„Alig várom, hogy végre nyugdíjba menjek” – mondogatta gyakran a fiatalabb
szobatársam félig tréfásan, félig komolyan, amikor munkába indult, annak ellenére,
hogy még jó néhány évtized volt hátra kívánsága valóra válásáig… „Éljen a nyugdíj!”
– néha ez határozza meg a hozzáállásunkat, amikor arra a „nyugalomra” gondolunk,
amelyre ígéretet kaptunk, amikor életünket Istennek. Úgy gondoljuk, hogy az ígéret
földje a halál után vár ránk. Ez nagyon távolinak tűnhet, ha e földi életre úgy tekintünk, mint kimerítő útra a sivatagban. A Zsidókhoz írt levél írója azonban arra biztat, hogy igyekezzünk már most belépni Isten nyugalmába (vö. Zsidók 4,11). Isten
népére ugyan még vár a nyugalom (vö. Zsidók 4,9), „ez azt jelenti, hogy van egy lelki
pihenés, amelyre Isten hív minket” (Kálvin). Vagyis van valami a „sabbati pihenésből”, ami már rendelkezésünkre áll, mint előnézete annak, ami majd a valóság lesz,
folytatódni fog és hatványozottan nőni a megígért örökkévalóságban.
A Zsidók 4-ben a „nyugalom” egy megígért helyre utal a jövőben, egy biztonságos és dicsőséges földre Isten népe számára, ugyanakkor egy jelenlegi állapotra
is, amely kapcsolódik ahhoz a pihenéshez, amelyet Isten teremtett,
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miután befejezte a teremtést és megünnepelte elvégzett munkáját. Összefoglalva: ez egyszerre a tejjel és mézzel folyó ígéret földje,
és az Isten jelenlétében való közös ujjongás pillanata. Egy napon elérünk utunk végére, ahogy Isten népe is elérte Kánaán földjét. Mégis mától kezdve és különösen ma arra kapunk meghívást, hogy ízelítőt kapjunk ebből a
pihenésből, és Isten felé forduljunk, hogy csodáljuk az ő dicsőségét, emlékezzünk az
ő munkájára, és bízzunk benne. Ez utóbbi azért döntő fontosságú, mert a Zsidókhoz
írt levél írója figyelmezteti az olvasót: ahogyan az izraeliták Kádés-Barneánál elszalasztották a lehetőségét, hogy beléphessenek az ígéret földjére, mi is lemaradhatunk
a lehetőségről, ha megkeményítjük a szívünket. Ha bízunk Istenben, és elhatározzuk, hogy nap mint nap e bizalom fényében cselekszünk, a „szombati nyugalom” a
mai naptól kezdve elkísér minket, amíg be nem lépünk annak igazi formájába Isten
örök jelenlétében.
Ne legyünk tudatlanok az istentiszteletünkben, hanem imádjuk Istent Lélekben
és igazságban. Olvassuk a Bibliát, és hallgassuk Isten hangját! Olvassuk a Bibliát és
szemléljük Jézust! Olvassuk a Bibliát, és fogadjuk el a Szentlélek erejét!
KÉRDÉSEK A REFLEXIÓHOZ
• Mit jelent számomra a „lelki pihenés”?
• Hogyan táplálja reményemet a sabbatom?
• Vannak-e életemnek olyan területei, amelyek arra vezettek, hogy szívem megkeményedjen?
IMATÉMÁK
• Imádkozzunk, hogy Isten adjon ma nekünk nyugalmat.
• Kérjünk bocsánatot azokért az időkért, amikor hagytuk, hogy szívünk megkeményedjék és elforduljon Istentől.
• Kérjük Isten bocsánatát és ígéretét, hogy biztosítja számunkra az ígéret földjére
való bemenetelt, oda, ahol megnyugvást találunk és vele tölthetjük az örökkévalóságot.
• Kérjük, segítsen minket biztatni egymást arra, hogy a hűség jó példái legyünk
a következő nemzedék számára.
JAVASOLT IMA
Atyám, annak ellenére, hogy most talán a pusztában vagyok, bízom benned,
mert tudom, hogy elvezetsz engem a te nyugalmadba, a te biztonságos és dicsőséges
jelenlétedbe. A te jelenlétedben akarok élni, hogy minden nap megkapjam ezt a reményt és a „szombati nyugalmat”. Ámen.
Szerző:
Michael Mutzner, Svájc
Az Evangéliumi Aliansz állandó képviselője
az ENSZ-ben, Genfben

GLS_HU_Nemzetközi Vezetői Konferencia
– 2021
Az elmúlt két évben a pandémia történései
alaposan megérintették, megrázták, de végül
elmondhatjuk, hogy eredményessé is tették
a GLS konferencia szervezését. Igaz, hogy az
online térben, de sikerült az idei évben is az
eredeti időpontban megtartani a magyarországi konferenciát. A visszajelzések alapján
sikeresnek értékeljük, hiszen a résztvevők
leküzdötték a technikai kihívások miatt időnként előállt akadályokat és aktívak voltak a
chat-szobákban az előadásokat követő, ún.
kiscsoportos feldolgozásában is.

GLS

MINDENKI

FORMÁL

Nagyon hirtelen döntéseket kellett hozni,
ami nagyon sok munkával és egyeztetéssel
járt, viszont nem volt veszíteni valónk, és hála
Istennek, a felkészült technikai munkatársaknak és a résztvevők kitartásának, sikerült is a
megoldás.
Isten pedig megáldotta a kezdeményezést és a jövőre nézve is maradt még muníciónk, valamint sok-sok tapasztalat, amelyek felhasználhatók a fejlődéshez.
Külön köszönet illeti a technikai kivitelezésben élenjáró amerikai és hazai csapat
tagjait, melynek hála a hazai produceri team immár egész Európában az egyes nemzeti GLS szervezések produceri felügyeletét és menedzselését is ellátja.
Gratulálunk a magyar producer team felkészültségéhez és a helytállásához!
Ugyanilyen kitartást és elkötelezettséget bizonyítanak a fordításban résztvevő
munkatársak, amely mindig nagy kihívás, hogy minden részlet időben és pontosan
és hagyományosan kiváló nyelvi szinten összeálljon a szinkronizálás megkezdése
előtt.
A GLS nemzetközi technikai stábja – a szokásos módon – a nagy földrajzi távolság ellenére is hatékonyan támogatja a hazai GLS Team-et. Már az őszi hónapoktól
kezdve, majd aztán januárban és februárban teljes sebességgel folynak a GLS 2022
HU konferencia előkészületei.
Az operatív csapat, a marketingteam, a fordítók, a magyarországi audió stúdió,
a producerek mindig nagyszerű munkát végeznek. Az ún. „event menedzser” is készenlétben áll, az önkéntesekkel és a szervezőkkel együtt várakozással tekintünk a
jövő tavasz felé, hogy lesz-e helyszíni megvalósításra lehetőség.
További feladatunk, hogy az előadások évközi felhasználását, feldolgozását
minél zökkenőmentesebbé tudjuk tenni. Így a korábbi években
2021. március 26 – 27.
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sok gondot okozó usb formátumot könnyebben elérhető web linken szeretnénk biztosítani a hozzáférést. Ezzel párhuzamosan a GLS
Estek keretében az elmúlt időszakban is – és terveink szerint jövőre is
– folytatjuk a GLS előadások évközi feldolgozását. Ezek közül mindig kiemelkedő esemény, amikor módunk van a hazai előadók személyes közreműködését is
biztosítani, Így volt ez legutóbb dr. Görgényi István vendégünkkel is, amelynek során – az érdeklődésre való tekintettel – további workshopokat is tervezünk.
Hálásak vagyunk az ALIANSZ vezetőségének, hogy évéről évre admin hátteret
biztosít a GLS szervezet működéséhez.
Minden olvasónak kívánunk sok áldást, a Szentlélek megújító, megtisztító erejét
ebben a járvánnyal sújtott rendkívüli élethelyzetben.
A GLS magyarországi operatív csapat nevében, szeretettel:
Durkó István, Egri Zoltán, Ferenczi Réka, H. Kovács Judit,
Illéssy János, Illéssy Dori, Rabatinné Koncz Bea, Takács Eliána
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Feladatunk, hogy mindig, minden helyzetben
hirdessük az örömhírt!
Az Ez az a nap! csapatával Isten akaratát és a szolgálati lehetőségeket keresve 2021ben is igyekeztünk elérni az embereket Jézus Krisztus megváltó örömüzenetével.
Hálásak vagyunk, hogy Isten a terveink és földi elképzeléseink felett áll, és mindig
mutat új utat, amerre és ahogyan szolgálni tudjuk őt. Örülünk neki, hogy bár ebben
az évben kevesebb személyes dicsőítő alkalmat tudtunk létrehozni, mégis találhattunk több olyan lehetőséget, amely által sokakhoz juttathattuk el az evangéliumot.

Ezek közül kiemelkedik a tavasszal az egészségügyben
dolgozók megsegítésére létrehozott Mozdulj! elnevezésű hálózat, melybe országszerte 50 kórház kapcsolódott be. Az önkéntesekből álló ima és segítőcsoportok aktívan tudtak lelki támaszt és apró
kedvességeket nyújtani a rendkívül megterhelt
egészségügyi szakembereknek.
Él a vágy bennünk, hogy minden lehetőséget megragadjunk a szolgálatra, ami ebben
az évben elsősorban online felületeken való
megjelenést jelentett. Ide tartozik a bő egy évvel ezelőtt indult internetes magazinunk, ahol
naponta olvashatók keresztény zenei hírek és
lelki üzenetek. Készítettünk egy online kottatárat is, mellyel a dicsőítésben szolgálókat szeretnénk
segíteni, hogy egy helyen legyenek összegyűjtve a hazai és fordított énekek. Folyamatosan szól a dicséret online
rádiónkban, valamint elindítottunk egy 0–24 órás YouTube streamet is. Mindezek
mellett továbbra is ötletelünk, keressük, hogy mivel tudunk elérni újabb embereket.
Hálásak vagyunk, hogy hosszú kihagyás, imádságok és reményteli várakozás
után július 24-én végre újra összegyűlhettünk személyesen, hogy Istenünket magasztaljuk! Az ország egyik legszebb helyszínét, a Budai Vár oldalában lévő Várkert
Bazárt választottuk ehhez az ünnepi alkalomhoz, hogy méltóképpen dicsérhessük
Jézus Krisztus megváltó és szabadító kegyelmét. Az est során a korábbi Ez az a nap!okhoz hasonlóan dicsőítő énekek, imádságok, bizonyságtételek és igei gondolatok
segítségével kerültünk közelebb Isten jelenlétéhez. Ezt követően a nyár végén Szombathelyen tartottunk Reménység Estét, ahol a város Fő terén szólhatott a remény
üzenete többezer ember előtt.
Lelkesen és reményekkel telve készülünk továbbra is a stadionos vízió megvalósulására, mely emberi számításaink szerint 2022. július 23-án létre fog jönni. Kérünk, hordozzátok továbbra is imádságban az Ez az a nap! misszióját!
László Viktor
Ez az a nap! alapító-főszervező
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