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Hamar eljön az Úr!
„Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön 
templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. 
Jön már! – mondja a Seregek Ura.” (Malakiás 3,1)

Csendes készülődésben vagyunk így Advent idején. Várjuk az ünnepet, a Karácsonyt 
az Úr eljövetelének ünnepét, aki az „egész világ öröme”, az isteni ajándékot, Jézust.

Egyik hittanórán tanultuk azt az egyszerű dallamú, sokatmondó adventi-kará-
csonyi éneket, mely úgy kezdődik : „Lágyan hullik a hó…”. Minden versszak utolsó 
sora refrénként visszhangozza: „Jézus jön örülj nagyon!” Ekkor kezdtem a megígért 
Messiás eljövetelével kapcsolatban újra gondolkozni: Ki is jött el több mint kétezer 
éve erre a világra? Ki is fog eljönni az idei Karácsonykor hozzánk? Miért is kell ennek 
örülnünk? Tudunk egyáltalán igazán örülni? Ha igen, akkor mi a mi boldogságunk 
alapja? 

Válaszainkhoz vegyük szemügyre először is a mai valóságot. Háború van a 
szomszéd országban és ennek számtalan következményével kell együtt élni: fenye-
getettség, menekültek mindenütt, gazdasági nehézségek, pénzromlás, csökkenő 
életszínvonal, kevéssé fűtött helységekben élünk, megmagyarázhatatlan szorongá-
sok, sokféle félelem szorítása és ki tudja még hány következménye van a feszültsé-
geknek? És akkor még nem szóltunk az otthonaikból Európa felé menekülőkről, a 
világméretűvé vált újra támadó járványokról, az egyre gyarapodó számú éhezőről, 
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akiknek élete is veszélyeztetve van a világ javainak megfontoltan igaz-
ságtalan elosztása miatt, melyeknek talán egyenes következménye is a 

vallási türelmetlenség, mely bennünket, keresztényeket súlyt legerőtelje-
sebben. És még lehetne folytatni… Hogyan látja mindezt és hogyan vállal bennünket 
és hogyan tud közénk jönni mégis az Úr?

Igeszakaszunk, hozzávetőlegesen kétezerötszáz évvel ezelőtti időszakban, arról 
beszél, hogy Ezsdrás papot, a templomi Istentisztelet és a hitélet megszervezésé-
re biztatja a Babiloni Birodalom királya, miután Nehémiás idejében és felügyelete 
mellett felépülnek a városfalak és a társadalmi-etikai-lelki kérdések is tisztázásra ke-
rülnek. Ő tesz javaslatokat a szegények megsegítésére, meggyőzi kortársait tartsák 
meg a szombatot, adják meg a tizedet és az áldozatokat. Ezután Nehémiás több esz-
tendőre visszatér a perzsa birodalom fővárosába. – Távolléte alatt Izrael népe éppen 
a korábbi társadalmi és hitéleti – erkölcsi visszaélésekbe, vétkekbe sodródik bele. 
(Neh 13,7–31) Malakiás – aki nagy valószínűséggel Nehémiás kortársa – kinek nevé-
nek jelentése „az Ő követe”, éppen ilyen bűnök miatt hirdet ítéletet a választott nép 
és vezetői felett. (Mal 1,6–14; 3,5–12) Az ítélet a hamisan esküvők, a varázslók, a 
napszámost-, árvát-, özvegyet-sanyargatók, házasságtörők, a jövevényt kihasználók 
és a templomi ajándékokkal visszaélők felett hangzik el. (Mal 3,5-10)

A felszabadító ígéret, mely mindenkit – már az ítélethirdetés közben is – megszó-
lít, így hangzik: „Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.” – Ahhoz, hogy 
az Úr megérkezzen el kell egyengetni az utat a szívben, a lélekben, a kapcsolatok-
ban, a közösségben. Mindez Malakiás korában történik és talán ő maga az, akiről 
beszél az Isten által elküldött követként.

Néhány évszázaddal később a Messiás eljövetele előtt Keresztelő János töltötte 
be az „útegyengető követ” szerepét. Elmondja mit tegyen és mit ne tegyen a nép, a 
vámszedők és a katonák, hogy az Úr eljövetele, erre felkészült várakozókat találjon 
(Lk 3,7–15). 

A mai időkben, az „Úr küldötte” szerep ránk hárul. El kell menni, ki kell békülni, 
véget kell vetni a haragnak, le kell állítani a hamis híreket, pletykákat, ki kell állni az 
igazság mellett, nevén kell nevezni és meg kell vallani bűneinket, az önzést, a mási-
kat kihasználó, felhasználó haszonlesést.

Ebben az állapotunkban szól hozzánk is, Jézus idejében is, és Malakiás népéhez 
is a próféta örömteli üzenete: „az Úr hamar eljön templomába”. Az Úrnak épített 
templomba, a Jézus által meghirdetett Istenországába és mindannyiunk életébe, 
„testébe” személyesen, hisz ez a test a „Szentlélek temploma” (1Kor 6,19). És ez 
nemcsak a távoli múltban következett be és nem csupán a távoli jövőben valósul 
majd meg, hanem „hamar”, most következik be: „Jön már!”

Kik életében valósul mindez meg? Mindazok életében, akik utána vágyódnak, 
akik kívánják eljövetelét. Az Úr az Ő templomába jön el…  Jön az újra felépült temp-
lomba… vagy későbbi időpontban az alázatos király a Betlehemi istállóba, ebbe a 
világba. Ennek megfelelően most mindannyiunk lehetőségeként jön el a legegysze-
rűbb, a legmegterheltebb, legkiszolgáltatottabb ember szívébe is. És ha megérkezik 
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Isten népének kapcsolatépítése  
a kaotikus időben is

Protestáns Nemzetközi Missziói Konferencia Ukrajnában

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindítása ügyében rendkívüli mó-
don fáradozó Osterhaven professzor úr egyik reánk hagyott öröksége így szólt: „Soha 
el ne feledjétek, hogy a világ káosza mindenkor alkalom Isten országa növekedésére.”

Ennek az igei látásnak a fénye ragyogott fel bennem, bennünk, amikor Horváth 
István testvéremmel a Magyar Evangéliumi Aliansz főtitkárával elindultunk, hogy 
eleget tegyünk az Evangéliumi Protestáns Egyházak Ukrajnai Tanácsa meghívásá-
nak, amely 1300 protestáns gyülekezet gondozását végzi.

Személyünkben szeretett elnökünket Szuhánszky Gábort, az egész Elnökséget, il-
letve a Szövetségünk által gondozott magyar protestánsok széles körét is képviseltük.

A konferenciára meghívást kapott még Aliansz világszervezetünk elnöksége, (a 
World Evangelical Alliance, mintegy 600 millió tagot képviselve), továbbá, az Ukraj-
nával szomszédos országokból, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, 
Moldova képviselete is.

A konferencia 2022. jún. 28-29-én került megrendezésre Lvivben (Lemberg).
A város legalkalmasabb szállodájában és vendéglátó egységében – a konferencia 

angol-ukrán nyelvű professzionális tolmácsolásán túl – mindenkit névre szólóan – 
nagyon gazdag írott anyag várt a szálloda dísztermében kijelölt helyén. A rendez-
vény ukrán elnöksége és tagsága, de egész meghívott közössége megkülönböztetett 
szeretettel vett körül, és mi is örömmel adtuk át a meghívóink számára itthon 
reánk bízott 12 mázsányi „ajándékcsomagot”.

hozzánk, akkor beteljesedik az ígéret: az a szív az Úr örömteli lakóhelyévé, templo-
mává lesz. Charles Wesley egyik karácsonyi énekének 3. verse így fejezi ki a megér-
kezés felett érzett átélt örömöt: 

„Üdv a békét szerzőnek, 
Nap Ő, megvilágosít,
Ő az élte mindeneknek,
S üdv a bűn honában itt.
Született, hogy meg ne haljunk,
Született, hogy feltámadjunk,
Született, hogy szülessünk,
Hogy Szentlelket vehessünk!
Halld az angyalujjongást,
Jézus Krisztus itt van lásd!”

Szuhánszky T. Gábor
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A találkozás és ismerkedés légkörét mégsem az emberi tényezők határozták meg 
és formálták lelkivé, hanem az Úr munkája és Lelkének jelenléte.

Még a Kárpátok lepusztított erdőségein és kiszáradó erdei folyamain érzett szo-
morúságunkat is, egy tragédiában élő nép – protestáns igei látásban járó és küzdő 
– sokat szenvedett fiainak, testvéri munkatársakat kereső zöld hajtásaival vigasztalta 
az Úr.

A konferencia lényegét összefoglaló, kölcsönös megbeszélésre szánt anyagából, 
már a címben szereplő két jelentős kifejezést hadd emeljek ki:

„A mában, a holnapért.” Mindkettőhöz hadd fűzzek – magából az anyagból – ki-
egészítő magyarázatot:

„A mi szándékunk az volt, hogy megosszuk veletek a háború első hónapjaitól 
fogva levont következtetéseinket, hogy megkülönböz-

tessük a jelenlegi tendenciákat, és meghatározzuk az együttmunkálkodáshoz 
szükséges stratégiánkat azért, hogy Isten országának evangéliuma előrelépést, ki-

bontakozást mutasson Kelet-Európában.”
A későbbi fejezetben a háború szörnyű következményeiről olvashatunk és az 

ellenségeskedés azonnali befejezésére történő felszólításról. Ezt követően a keresz-
tyén egyházaktól, testvér szervezetektől kapott rendkívüli segítségért mondanak kö-
szönetet, majd három pontban foglalják össze a közvetlenül szorongató feladatokat.

Idézet: „A bibliai értékrendért történő mélységes elkötelezettségünk alkalmassá 
tesz arra, hogy a számtalan kihívás közül a következőkre koncentráljunk:

1. Lelki és pszichológiai támogatást és humanitárius segítséget nyújtani a hábo-
rútól szenvedőknek, különösen a menekülteknek.

2. Rehabilitációs programot készíteni a szülők, gyermekek, fiatalok és idősek 
számára.

3. Külön figyelmet kell fordítani mindezekben a vonatkozásokban a háborúban 
túlterhelődött és megsérült lelkipásztoroknak.

ê
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Szándékunk szerint a Jn 17,20–23 verseket kívánjuk betölteni a közösségeink-
ben, egyházainkon belül is.”

A záró fejezet pedig így tekint ki a jövőre: „Hívjuk az egész világról az evan-
géliumi közösségeket, hogy az imádságban és együtt munkálkodásban legyünk, és 
maradjunk állhatatosak, Krisztusban kötődve egymáshoz. Mindezt azért, hogy a 
háború következményein túljuthassunk, és megerősíthessük helyi egyházainkat a 
népünk közötti szolgálatban.

Ez a szolgálat növekvő kapcsolatot igényel, közös látásra jutást és hosszútávú 
elgondolások kimunkálását. Hogy ezeket a célokat elérhessük és munkánk hatha-
tóssá váljék, szükséges az Ukrajnán belüli evangéliumi vezetők egymással való élő 
kapcsolatra és párbeszédre való törekvése, de hasonlóan a szomszédos országokkal 
és a világkeresztyénséggel való közösségünk ápolása is.

Meg vagyunk győződve, hogy ez az egyesült odaszánásunk és küzdelmünk, Isten 
országának evangéliumát a társadalom átalakulásának az alapjává teszi.

Bizonyára ukrán testvéreink is érzik és mi is tudjuk, hogy a záró nyilatkozatnak 
ezek a jövőbe mutató mondatai a protestáns egyházak csatornájában érhetik el Eu-
rópát, benne minket is, de a világot is.

Olvasóinkkal együtt még sok megválaszolatlan kérdésre várjuk a választ, de 
mindennek rendelt és kegyelmi ideje van.

Most a „homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell hadd vigye a szél… 
oda kell menni megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás…” (P.B.) fázisáig jutot-
tunk el. Ezért az imádságban, és a kinyújtott kéznek az Úrban történő megerősí-
tésében a Helvét Hitvallásunk szavaival zárjuk ezt az ukrajnai lelki frontról szóló 
haditudósítást: „Bene sperandum de omnis” – mindenek felől jót reméljetek!

    D. Szabó Dániel
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Kerestem Istent fűben-fában…
László Viktor neve az Ez az a nap! felekezetközi rendezvény szervezőjeként 

ismert. Ez a rendezvény Közép-Európa egyik legnagyobb keresztyén találkozója. 

Viktor, mi a te történeted, hogy kerültél ebbe a szolgálatba?

Nem születtem keresztyén családban, bár volt egy nénikém, aki rendszeresen imád-
kozott értem. Akkoriban nem is nagyon tudtam, hogy valójában mi az imádság. 
Csak azt láttam, hogy néha csendben elvonul.

A szüleim nagyon tisztességesen próbáltak nevelni, mindent megtettek értem, de 
a keresztyénség, a vallásgyakorlás nem volt jelen az életünkben. Száznyolcvan fokos 
fordulatot jelentő – pálinak mondható – megtérésem volt. 

Huszonévesen kezdtem Istent keresni. A katonaság után nagy kérdésem volt, 
hogy merre menjek tovább. Akkoriban erős szellemi beáramlás volt tapasztalható 
az országban. Mintha kiszabadult volna a „szellem a palackból”, a jó és a rossz spi-
ritualitás egyaránt megjelent.  Rengeteg könyvet lehetett kapni. Elindultam ebben a 
spirituális útvesztőben, a New Age és az okkult áramlatok mentén. Kerestem Istent 
fűben-fában, azt hittem, hogy mindenhol egyformán megtalálható. Mindegy, melyik 
vallásban, a reikiben, az agykontrollban keresem, minden út ugyanoda vezet, csak 
másképp magyarázzák a dolgokat. Még akár hangozhatna jól is, hogy Isten olyan 
irgalmas, olyan rugalmas, hogy mindegy neki, hogy milyen úton közelítünk felé.

Aztán egyszer csak Jézus bekopogtatott a szívem ajtaján John Stott lelkész egy-
szerű kis könyve, a Hinni Jézusban olvasása nyomán. Egy református lelkésztől kap-
tam ezt a könyvet, amikor időközben sikeres üzletemberré válva már mindennel fog-
lalkoztam, csak az Úr útjával nem. Akkor úgy éreztem, hogy ez is egy válasz lehet a 
korábbi kereséseimre. Egyszer volt is alkalmam Csillebércen, egy konferencián Stott 
lelkésznek személyesen megköszönni és elmondani, hogy az ő könyvét olvasva tér-
hettem meg. Persze más magvetésekre is szükség volt, amelyek idővel beértek. Ilyen 
volt az Ámen zenekar egyik kazettája – akkor még CD sem létezett –, amelyet sokat 
hallgattam. Nagyon jól megfogalmazva, versekbe szedve, rap zenével magyarázta el 
Pajor Tamás az evangéliumot.

Huszonegy évesen döntöttem Jézus mellett egy kis katolikus karizmatikus kö-
zösségben. Imádságot kértem, mert éreztem, hogy amellett, hogy sok mindent elér-
tem az életben, valami mégis hiányzik. Akkor, ott megtapasztaltam Isten szeretetét. 
Ez 1992 decemberében történt. Azóta nem akarok semmi másnak első helyet adni 
az életemben, csak neki. 

A hitem miatt ott kellett hagynom a cégeimet, mert nem mindent tudtam ösz-
szeegyeztetni a megváltozott értékrendemmel. Isten pedig új kezdetet adott. Csalá-
dot alapítottam, gyerekeim születtek. Minden megváltozott. 1995 körül egy főállású 
szolgálat kezdődött el az életemben. A vállalkozások és a cégeim inkább csak a hát-
térben szolgálták a család megélhetését és más nemes célok támogatását. Az Ez az a 
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nap! 2000-től szinte már az egész kapacitásomat lekötötte, hiszen egy ilyen, tízezre-
ket megmozgató rendezvényhez egyéves szervezőmunkára van szükség. 

Amikor köszöntöm az résztvevőket, és látom a színpadról a csillogó szemeket, 
emberek ezreit, akik éhesek és szomjasak Istenre, úgy érzem, hogy ennél jobb és na-
gyobb dolgot nem nagyon lehet csinálni, mint hogy lelki táplálékot nyújtunk ezeken 
a rendezvényeken keresztül. 

Nem egyházi alkalmazott vagy, hanem egy keresztyén vállalkozó, aki profi 
módon szervezi ezeket az alkalmakat.

A rendezvény nem tartozik egyik egyház missziójához sem. Talán éppen ebben 
van az ereje. Mindenki magáénak érezheti. 

Egy budapesti pásztorkör lelki összefogásából született meg az első alkalom. 
Minden felekezetből összejártunk hónapról hónapra imádkozni. Ott alapoztuk meg 
ennek a rendezvénysorozatnak a létét. Miután láttuk, hogy nagyon nagy rá az igény, 
hogy az emberek Isten jelenlétében lehessenek egy tágabb közösségben, 2000-től 
évről évre megrendezzük. Sok visszajelzést kapunk olyanoktól is, akik nem elkötele-
zett gyülekezetlátogatók, és talán maguk sem tudják, hogy Isten keresik, de vágynak 
a rendezvényen tapasztalható légkörre.

Harminc évvel a megtérésed és huszonkét évvel a rendezvénysorozat kezdete 
után hogyan fogalmaznád meg: ki a Názáreti Jézus? Mit adhat ő ma a világnak 
és a mi személyes életünknek?

Ha nagyon tömören akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy min-
dent. Aki olvassa a Bibliát, rájöhet, hogy az egész központi üzenete valójában maga 
Jézus Krisztus. Az, hogy ő megjelenik mint Megváltó. 

Ő megvált a bűneinktől, örök életre vezet, vár a másik oldalon, ahol minden sok-
kal szebb annál, ami itt van. Ezzel perspektívát nyújt az embereknek. Az ő kereszt-
halála árán juthatunk oda, ahová a magunk erejéből soha nem tudnánk.

Számomra ő a legfontosabb személy a történelemben. Nagyon nehéz azt mon-
dani valakiről, akit nem látunk, nem tudunk megtapintani, nem tudunk vele úgy 
beszélgetni, mint egymással, hogy ő a legfontosabb, akit mindenkinek meg kell is-
mernie – de ez így van.

Van-e egy vagy akár több számodra különösen fontos bibliai idézet?

Talán a 2022-es rendezvényünk vezérigéjét említeném: „Mert megjelent az élet, 
mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök 
életet…” (1Jn 1,2). Az élet jelent meg Jézus Krisztus személyében. Most, a halál kor-
szakában, járvány és háború idején, amikor két éve azt hallgatjuk a hírekben, hogy 
hányan haltak meg, mi azt hirdetjük, hogy Jézus az örök élet ajtaja. Rajta keresztül 
mehetünk az Atyához. Ez az ige az, ami most nagyon a szívemen van.

A János evangéliumából pedig az a rész, amikor Jézus arról beszél, hogy a benne 
hívők „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). Építse a hidakat ez a támogató szere-
tet a magyar eklézsiában. De ez csak Jézus személye által valósulhat meg.

   Szeverényi János
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Egészség és identitás
BalatonNET 2022. és 2023.

Áldott együttlétben volt részünk Balatonszemesen az idén is. Ez volt a Covid utáni 
első teljes idejű BalatonNET találkozó. A rendelkezésünkre álló öt napon arra ke-
restük a választ, hogy mit jelent az egészséges közösség, és hogyan tudjuk ezt meg-
élni ma Magyarországon, amikor reménység szerint már a Covid után vagyunk, de a 
szomszédunkban zajló háború terhét hordozzuk, egyben sokféle ideológiai nyomás 

is ér bennünket.

Uzonyi Barnabás (péceli baptista lel-
kipásztor) szólt erről közöttünk min-

den délelőtt, Dani Eszter reformá-
tus lelkész, az Aliansz alelnöke, 

Győri Péter Benjámin evangéli-
kus lelkész, Henderson Paul az 
Agapé Gyülekezet lelkésze és 
Bolyki László a Biatorbágyi 
Keresztyén Testvér Gyüleke-
zet igehirdetője pedig egy-
egy előadást tartott ebben a 
tárgykörben esténként. Dél-
től, másfél órás időtartamban 
szemináriumokon vehettünk 

részt, választva az egyedülál-
lóknak, nőknek, férfiaknak, há-

zasoknak, időseknek meghirde-
tett alkalmak között, vagy az Isten 

országáról szóló szemináriumhoz is 
csatlakozhattunk. Délutánonként, ami-

kor az időjárás engedte, a NetBeach prog-
ramjaiban, illetve a Balaton ban merülhettünk el, 

majd ezt követően változatos előadásokra mehettünk a Köz Tér be, ahol az egyik nap 
külmissziós beszámolóra került sor (Greizer család – Wycliffe Bibliafordítók), más-
nap az egészséges táplálkozás rejtelmeibe lettünk bevezetve, harmadnap pedig egy 
író-olvasó találkozó (Klesics Tünde) részesei lehettünk. Két könyvbemutatóra is sor 
került (Wayne Barret: Isten királysága és Mark Dever: Milyen az egészséges gyüle-
kezet). Rendkívül érdekes beszélgetéseken tehettük fel a kérdéseinket akkor is, ami-
kor néhány, eddig zárt közösség lelkipásztora (Kalupka János, Szabó Iván) számolt 
be arról a nagyszerű megújulási folyamatról, ami gyülekezeteikben végbement – és 
még most is tart.
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A keresztény művészek közül is többen hozzájárultak a BalatonNET kiteljese-
déséhez. Péntek este az imaházban színdarabot tekinthettünk meg Benedek Zalán 
előadásában, a szombat este pedig egy Pintér Béla koncerttel zárult. A BalatonNET 
egész ideje alatt Varga Zoltán szobrászművész kiállítását láthattuk az iskola aulá-
jában, sőt a gyerekeknek is tartott fafaragó foglalkozásokat a missziós kiállítás te-
rületén.

A találkozó áldott légkörben, Isten jelenlétében zajlott. A résztvevőktől beérke-
zett visszajelzések alapján az éves témát sikerült jól, sokféle szemszögből körüljárni, 
áldás volt számukra úgy az előadás, mint a szeminárium és a további beszélgetős 
programok és különösen hálásak a felekezetközi szeretetközösség megtapasztalá-
sa miatt. Az előadásokat a YouTube csatornánkon és a Facebook oldalunkon lehet 
megtekinteni: www.youtube.com/balatonnet illetve www.facebook.com/balatonnet

Hálásak vagyunk azért is, hogy a beérkező adományok fedezték a szervezés költ-
ségeit.

Az idei találkozó értékelése után már szeptemberben elkezdtük a jövő évi Ba-
la ton NET szervezését is, amelynek időpontja: 2023. augusztus 16–20. Témája: „Ki 
vagyok én igazán?” – identitásunk Krisztusban.

Az előadókkal, egyes programelemekkel kapcsolatban január elejétől jelennek 
majd meg információk a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.

Kapocs Attila,
BalatonNET koordinátor
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HÍRLEVÉL – 2022. DECEMBER

Üldözött gyermekek karácsonya
Karácsony: remény és jövő a gyermekeknek!

Azokban az országokban, ahol a keresztyéneket üldözik, a gyermekek különösen is 
veszélyeztetettek. Az Open Doors azon dolgozik, hogy az üldözött keresztyén gyer-
mekeknek is lehetőség szerint, új perspektívát és reményt adjon. A 15 éves Valentina 
(Kolumbia) és a 12 éves Mimi (Irak) is várják a karácsonyt.

Valentina egy 15 éves kolumbiai keresztyén leány. Négy éve biztonsági okokból, 
külön él a családjától. Ennek az az oka, hogy szülőhelyén, a Cauca régióban a lakos-
ság többsége a páez őslakos közösséghez tartozik. Jellemzően, különböző sámáni 
rituálékból áll a vallásosságuk. Mindemellett ellenségesek mindenki mással szem-
ben, aki nincs velük egy hiten.

Mivel Valentina apja nagyon elkötelezett a gyülekezeti közössége iránt, emiatt 
Valentina családja folyamatos veszélynek volt kitéve. Szüleik őt és testvéreit otthon 
tanították, mert a falusi iskolában a gyerekek olyan rituálékat gyakoroltak, amelyek 
ellentmondtak a keresztyén hitnek. Nem utolsósorban, így védve voltak a gyerekek 
az emberrablástól és a gerillák toborzásától is, akik pénzzel csábítják el a fiatalokat.

EGÉSZ ÉVBEN ELVÁLASZTVA – KARÁCSONYKOR EGYESÜLVE

Amikor Valentina serdülőkorú lett, szülei, Francisco és 
Luz úgy döntöttek, hogy segítséget kérnek, és lányukat 

az Open Doors által működtetett gyermekmenhelyre 
küldik. Ez a menhely több, mint 15 óra utazásra 

van a lakóhelyüktől. 
Itt Valentina keresztyén elveken alapuló isko-

lai oktatásban, valamint lelki és érzelmi támo-
gatásban részesül biztonságos környezetben.

Természetesen nagyon hiányzik neki a csa-
ládja, különösen a nővére, Miriam, aki nagyon 
közel áll hozzá. Azonban, amióta a menekült-
központban él, évente csak egyszer, karácsony-

kor térhet csak vissza a családjához. „Számomra 
a legjobb karácsonyi ajándék az, hogy a csalá-

dommal lehetek.” – mondja Valentina.

HÍRLEVÉL – 2022. DECEMBER
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KARÁCSONY IRAKBAN: MIMI ISTEN HŰSÉGÉT ÜNNEPLI 
Több ezer mérfölddel távolabb, Irakban, Mimi is alig várja már a karácsonyt a 

családjával. Kora reggel, amikor felkel a Nap, a kakasok kukorékolása ébreszti a kis-
leányt, az északnyugat-iraki Shekhan vidékén. A 12 éves Mimi első teendője, hogy 
kimegy a tyúkólba összeszedni a tojásokat, s hogy üdvözölje kedvenc csirkéjét, Lu-
lut. Mimi már nagyon várja a karácsonyt: „Énekelni fogunk és feldíszítjük az egész 

házat, még Lulu is csatlakozik az ünnephez” – mondja.

 EGY MAROKNYI KERESZTÉNY VISSZATÉRT  
 A SZÁMŰZETÉSBŐL

Mimi családjának 2014-ben az Iszlám Állam táma-
dásai elől menekülnie kellett, sietve kellett elhagy-
niuk a Ninivei-síkságon álló otthonukat. A kislány 
négyéves volt akkor, és már nem emlékszik minden-

re. Csak 2017-ben, az IS legyőzése után térhetett visz-
sza a családja. A nehéz gazdasági helyzet miatt azon-

ban úgy tűnt, hogy Mimi szülei számára nem maradt 
más lehetőség, mint a kivándorlás, ahogyan azt oly sokan 

tették akkortájt körülöttük.
Itt jutott szerephez az Open Doors. „Komolyan gondolkodtunk a kivándorlá-

son” – mondja Nadia, Mimi édesanyja, majd elmosolyodik: „Aztán hallottunk a 
mikrohitelekről, és elterveztük, hogy egy kis farmot indítunk. Ha Isten is úgy akarja, 
megáld minket és sikereket ad nekünk.”

Irak kisszámú keresztyén kisebbségének a jövője továbbra is nagyon bizonytalan. 
Az Open Doors támogatásának köszönhetően azonban a Mimi családjához hasonló 
családok idén karácsonykor is összegyűlhetnek hazájukban, és a helyreállított 
otthonuk melegében ünnepelhetik a Megváltó születését.

ê
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Hírek, információk
• Isten segítségével és az Open Doors International támogatásával szerve-

ződik a magyarországi Open Doors munka! 
• Összeállt egy lelkes csapat, készül a magyar Open Doors honlap. Reménység 

szerint 2023. januárjában indulunk. Ha elérhető lesz a honlap, egy újabb körlevelet 
kaptok, figyeljetek!

• Az Open Doors International minden évben január 18-án teszi közzé az előző 
évi úgynevezett „világüldözöttségi listát” (World Watch List). A lista tartalmazza, - 
úgy, mint korábban is, az első 50 országot, ahol a legnagyobb veszélyeztetést élik át 
ebben a pillanatban is keresztyén testvéreink.

• Karácsonykor pedig ne feledkezzetek meg arról a mintegy 360 millió testvé-
rünkről, akik nem ünnepelhetnek olyan önfeledten, mint ahogy azt mi megtehetjük. 
Imádkozzatok értük is – az imádságnak, sok ember imádságának nagy az ereje!

• ÁLDOTT, KRISZTUSRA FIGYELŐ KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNUNK! 
„Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyüle-
kezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A Lélek 
és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, 
jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jelenések könyve 22,16–17)

…ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül 
az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Kor 12,26)

Az OpenDoors felekezetektől függetlenül működő keresztyén segélyszervezet, 
amelynek elsődleges célja már több mint 60 éve az üldözött keresztyének segítése 
mintegy 70 országban. Az OpenDoors évente közzéteszi az üldözött keresztyének 
helyzetét vizsgáló jelentését, az úgynevezett Világüldözési Indexet, amely annak 
az 50 országnak a rangsorát tartalmazza, ahol a keresztények leginkább szenved-
nek el üldöztetést. Becslések szerint ezekben az országokban jelenleg mintegy 360 
millió keresztény szenved a magas fokú, esetenként szélsőséges üldöztetésektől. 
Az „OpenDoors” projektek sokrétűen segítik az üldözött keresztyén embereket. Se-
gítik a keresztény vezetők képzését, önkéntes munkát végeznek a foglyok között, 
sürgősségi segély- és traumamunkát végeznek, Bibliákkal és keresztény irodalom 
terjesztésével erősítik az üldözötteket, valamint sokrétűen támogatják a meggyilkolt 
keresztények családtagjait. Mindemellett kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül 
az OpenDoors kiadványokkal, előadások szervezésével szolgáltat információt a ke-
resztyénüldözés aktuális helyzetéről és közös imádságokra buzdítja a keresztyén 
közöséget, egyéneket.

Ezt az hírlevelet Lupták György készítette az Open Doors International engedé-
lyével, a www.opendoors.de és az www.opendoorsusa.org honlapok felhasználásá-
val (gyorgyluptak@gmail.com; +3620 824 4748)

ê
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Az Open Doors arcai
– az üldözött keresztyének hálája

Üldözött testvéreink köszönő szavai áradnak hozzánk, sokan így reagálnak a láto-
gatásokra, szemináriumokra, bibliaajándékozásokra, még a bátorító levelekre is. 
Vannak olyanok is köztük, akiket még ezidáig soha nem látogatott meg külföldi ke-
resztyén. Közülük számosan a remény és a hit feladásának határán vannak, mégis 
kitartásra buzdítják egymást.
 Olvassátok, lássátok és halljátok hálájukat - amely nemcsak az Open Doorsnak 
szól, hanem minden keresztyénnek, mindazoknak, aki értük imádkoznak, kiállnak 
értük és bátorítják őket újra és újra: így nektek is! Mary Tanzániából írta: „a leveleitek 
Isten szeretetének a bizonyítékai.”

Megjegyzés: a * jel a név mellett azt jelenti, hogy a nevet biztonsági okokból meg-
változtattuk.

Kumaran lelkész, Sri Lanka
„Sokat mesélek másoknak is arról, milyen volt, amikor a 

gyász idején meglátogattatok minket. Időt szántatok ránk, 
hogy megvigasztaljatok bennünket. Mint lelkész, nem omol-
hattam össze. Másokat kellett bátorítanom. Másokért kellett 
erősnek maradnom. És ebben ti is segítettetek!” 

Bakhytzhan lelkész, Kazahsztán
„A mi Urunk Jézus Krisztusnak hálás vagyok külön-külön 

mindnyájatokért! Ha itt a Földön már nem lenne lehetőségem 
titeket megölelni, akkor majd ott a mennyben pótolni fogom!” 

Egy szudáni lelkész, Nuba-hegyvidék
„Az, hogy meglátogattatok minket, egy fontos jelzés volt 

arról, hogy Jézus Krisztus velünk van! Készek voltatok értünk 
elhagyni a családotokat, a biztonságos életeteket azért, hogy 
a küzdelmeinkben mellénk álljatok, - ez csak az Úrtól lehet!”

Pabitra, Nepál
„A férjem halála után a ti segítségetekkel kecsketenyésztés-

be foghattam. Ez visszaadta a reménységemet.”
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Simon, Kelet-Afrika
„Megtanulhattam, hogy igenis van kiút a sze-

génységből! Hála az Open Doors támogatásának, bor-
bélyműhelyt nyithattam. Most el tudom tartani a családomat.”

Jeniati, Indonézia
„A szemináriumon tanultak felnyitották a szememet, mi is 

valójában a keresztyénüldözés. És segített abban is, hogy az ül-
döztetések közepette is hűséges maradjak Uramhoz.”

Bashar, Irak
„Az üldöztetésekben  csak úgy tudunk megmaradni, ha a 

hitünk szilárd alapokon nyugszik. Köszönjük a bibliákat és a 
keresztyén irodalmat! A Biblia a lelkem napi tápláléka!”

Malija, Közép-Ázsia
„Legutóbbi látogatásokon kaptam tőletek egy gyermekbib-

liát. Azt olvasom egyfolytában. Most már tudom, hogy Jézus 
mindig velem van. Nem félek többé!”

Helen Berhane, Eritrea
„Nagyon sokan imádkoztak értem, ezt tudom. És ezért va-

gyok még életben. A börtönben semmit sem tudtam ezekről 
az imádságokról, de mégis éreztem azokat!”

Ruslan*, Közép-Ázsia
„Az a tudat, hogy imádkoztok értünk, segít átélni azt, hogy 

nem vagyunk egyedül. Erőt kapunk ezáltal, bátorítást, gondos-
kodást. És megtapasztalhatjuk, hogy egy nagy családhoz tarto-
zunk.”

Sujata*, India
„Nagy bátorítás az imádságotok! Nem hittük korábban, 

hogy vannak emberek, akik értünk imádkoznak. Azt gondol-
tuk, hogy a vészben egyedül maradtunk. És nem így volt.”
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FELSZABADÍTVA AZ ÖRÖMRE  

ALIANSZ IMAHÉT – 2023. január 1–8.

Kedves Testvérek!

„Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim 
örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül. Zenge-
dezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét. Mert csak pillanatig tart 
haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt 
mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha. Uram, jókedved-
ből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam. Hozzád 
kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök! Mit használ vérem, ha sírba 
szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat? Hallgass meg, Uram, könyörülj 
rajtam! Uram, légy segítségem! Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyász-
ruhámat, körülöveztél örömmel. Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a 
dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.” (Zsoltárok 30,2–13)

Január első teljes hetében ismét arra hívjuk testvéreinket, hogy minden helyen 
közös imádsággal kezdjük az új esztendőt, 2023. január 1–8. között. Nyissuk ki a 
szívünket Isten előtt igéjének befogadására és a testvéri közösség és a Krisztusban 
való öröm megtapasztalására. Jöjjünk össze, hívjunk meg magunkhoz más gyüleke-
zeteket, illetve látogassunk el hozzájuk.

Az Aliansz imahét január elsején, vasárnap kezdődik, azonban egy hi-
vatalos megnyitó istentiszteletet tartunk a Nyíregyházi Metodista Gyüle-
kezetben (Nyíregyháza, Színház utca 6.) 2023. január 2-án, hétfőn 18.00-
kor, melyet élőben is közvetítünk. Záró alkalmunk a Budafoki Baptista 
gyülekezetben (Budapest, XXII. ker. Péter Pál utca 17–19.) tartandó Ima 
és dicsőítő esten lesz, 17.00-tól. Az imahét minden alkalmára szeretettel 
várjuk testvéreinket!

A 2023-as imahét tartalmát svájci testvéreink állították össze. Nagyon kö-
szönjük Nikodém Noéminek az imaheti anyag fordítását!
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Arra hív bennünket az Ige, hogy az egyre nehezebbé váló körül-
mények között is éljük meg a testvéri egység örömét! Legyünk nyi-

tottak és kezdeményezők a Krisztusban élők összehozására, éljünk a 
közös imádság nagyszerű lehetőségével! Nap mint nap osszuk meg azokat 

a gondolatokat, melyeket az Úrban való öröm kapcsán – ami a mi erősségünk (Neh 
8,10) – Isten Szent Lelke a szívünkre 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, melyek-
ben arról érdeklődnek: Hol vannak a közelükben Aliansz Imaheti helyszínek? – sze-
retnénk számukra megfelelő tájékoztatást nyújtani erről, azonban nem biztos, hogy 
minden összejövetelről, helyszínről tudomásunk van. Ezért arra kérjük a testvéreket, 
hogy küldjenek számunkra információkat az Aliansz imahét helyi összejöveteleiről! 
Az üzenetet az istvan.horvath@om.org e-mailcímre 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 számla-
számon támogatható: OTP 11706016-20464132. Kérjük, ha tehetitek álljatok mellénk 
ilyen módon is!

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyö-
nyörűségek vannak örökké.” (Zsoltárok 16,11)

   Horváth István

Az öröm Isten országának alapdallama
Már az imahét címe is örömre gyújt. Nem tudtam ellenállni annak, hogy végiglapoz-
zam a témákat és a mottókat, és ahogy átfutottam rajtuk, rájöttem, milyen sok okunk 
van az ujjongó örömre!

Igen, éghajlatváltozás van. A teremtett világ szenved. Mégis, mindezen negatív 
hatások ellenére is még mindig annyi szépség van, annyi csoda, annyi rugalmas 
ellenállóképesség és termékenység. Ezért örömünket lelhetjük a teremtett világban, 
és mindannyian örülhetünk Isten ajándékainak!

Amikor elkezdjük a 2023-as imahetet, épp csak túl vagyunk a karácsonyon. Most 
ünnepeltünk Jézus Krisztust, és örvendeztünk az Örömhozónak. Újból elcsodálkoz-
tunk az örömmel teli jászolon. Nem palota, hanem jászol!

Jézus e világra való belépésének egyik eredménye az, hogy elküldte nekünk 
Szentlelkét. Hívőkként élvezhetjük a Szentlélek gyümölcsét. Ez az erő segíti növe-
kedni az örömöt a tanítványság ösvényén.

Még ha nehéz idők jönnek is, belekapaszkodhatunk az ígéretbe, hogy örömre 
lettünk teremtve. Örömre, ami a beteljesedett élet alapvető jellemzője. Nem csupán 
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olyan életé, amely helyesnek tűnik, hanem olyan életé, amelyet a Szentháromság 
Isten állít helyre, és amelyet az ő népe között élünk.

A közösség megélése öröm. Együtt ünnepelhetjük Isten nagy tetteit egy olyan 
világban, ahol egyre elterjedtebb a magány. Örömet találunk a közösségben és a kö-
zösség által.

Igen, a dolgok néha nagyon zűrösek, de van remény, és a bűnbánatban is örül-
hetünk, mivel a bűnbánat azt jelenti, hogy hazatérünk oda, ahová tartozunk. Ez 
üdvösséget és megváltást jelent nemcsak a saját életünkben, hanem mások életében 
is, akiket megtalál Isten. Ez újabb ok az örömre.

Az elmúlt évre visszatekintve sok nyomorúságot észlelhetünk. Mégis oly sok 
történet van olyan emberekről, akik bizonyságot tesznek örömükről a szenvedések 
közepette is. Csodálatos és szinte felfoghatatlan ez, de valóság: öröm a szenvedésben 
és öröm a szenvedés ellenére is.

A fentieket figyelembe véve elsöprő erejű okok vannak az örvendezésre ezen a 
világon. Mégis van az örömnek egy olyan aspektusa, amely még ezután vár ránk: 
az Örök Öröm. Ez nem menekülés a valóság elől, hiszen ez az öröm már itt és most 
érvényes. Az örök öröm horgonyozza le az „itt és most örömét” egy sziklaszilárd he-
lyen, azzal a meghívással, melyet magától Istentől kaptunk, aki azt mondja hűséges 
szolgáinak: lépjetek be e nagy örömbe!

Éljétek meg különleges módon ennek az imahétnek az örömét! Isten áldjon meg 
benneteket örömteli kilátásokkal, miközben együtt imádkoztok!

Thomas Bucher
Az EEA korábbi főtitkára

Felszabadítva
az  

örömre  
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Öröm – „…hogy az én örömöm 
teljes legyen bennük”

A Biblia nem egyszer beszél arról a Pál apostolról, aki örömöt érez a megpróbál-
tatások közepette, a szenvedésben és a gyengeségben is. Pál minket is arra buzdít, 
hogy ezt tegyük: „Örüljetek!” Könnyű ezt mondani! Például, ha reggel fájdalomra 
ébredünk és egész nap azzal küszködünk. – Amikor háborús képeket és menekülő-
ket látunk, és tehetetlennek érezzük magunkat a világ sokféle szenvedésével szem-
ben. – Amikor egy szerettünk sírjánál állunk, és hiába áhítunk vigasztaló jelenlétére. 
Igen, Isten Igéje még ilyen mostoha körülmények között is arra buzdít bennünket 
Pál levelei által, hogy örvendezzünk. Istennek ilyen furcsa humorérzéke van? Vagy 
éppen ez a hozzáállás mutat utat a teljes élethez?

„Lehet, hogy hinnék a Megváltóban […] ha követői megváltottabbnak tűnnének.” 
Friedrich Nietzsche filozófusnak e sokat idézett kijelentése jól jellemzi azt, hogy 
gyakran képtelenek vagyunk teret adni életünkben az örömnek. Igaz, 
bármennyire is próbáljuk, az örömet nem tudjuk bekapcsol-
ni magunkban egy gombnyomással. Azonban ha engedjük, 
hogy magával ragadjon minket Isten megváltó szeretete Jé-
zus Krisztus halála és feltámadása által, akkor az öröm 
elkerülhetetlenül be fog lépni az életünkbe. Másként 
fogalmazva: a húsvét ünnepe nemcsak egy nap lesz 
az évben, hanem életünk minden napja.

Az Evangéliumi Szövetség 2023-as Imahetén az 
ilyen húsvéti élet titkát fedezzük fel azáltal, hogy 
minden nap megvizsgáljuk az öröm keresztyén üze-
netének egy-egy oldalát: a teremtés örömét; a Jézus 
Krisztusban való örömet; az örömöt, mint a Szentlé-
lek gyümölcsét; az örömre teremtettséget; a közösség 
örömét; a megváltás feletti örömet; örömöt a szenvedés 
közepette és végül az örök örömöt. Áldjon meg bennün-
ket az evangéliumból fakadó öröm azáltal, hogy elmélke-
dünk a napi olvasmányokon, melyek kérdéseket tartalmaz-
nak az együtt gondolkodáshoz és az együtt imádkozáshoz.

Daniela Baumann
a Svájci Evangéliumi Szövetség német nyelvű részlegének 

kommunikációs megbízottja 

Stéphane Klopfenstein
a Svájci Evangéliumi Szövetség francia nyelvű részlegének 

igazgatóhelyettese és kommunikációért felelős vezetője
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2023. JANUÁR 1., VASÁRNAP

A teremtett világ öröme
Alapige

„Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt 
adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.” 
(ApCsel 14,17)

Elmélkedés
Te, aki gondolkozol, lélegzel, érzed, ahogy a szíved dobog és az élet áramlik az 

ereidben, gondolkodtál már valaha ezen a furcsa, bizarr, rendkívüli dolgon, ami az 
élet? Nemcsak a saját életeden, hanem az életen úgy általában, minden teremtmény 
életén. Nem kellett volna inkább örökre a semmi részeinek lennünk? Micsoda kegye-
lem hívott létre minket? A létezés e hatalmas kiváltságának tudatosítása örömforrás 
számunkra, Isten teremtményei és gyermekei számára. Olyan öröm, melynek mind-
annyian részesei vagyunk, mely összeköt minket az egész teremtett világgal.

A Biblia az Isten által teremtett világ túláradó örömével kezdődik. Az 1Mózes 
1,20-ban Isten azt mondja: „Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rep-

dessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt!” Az élet végtelenül sokféle színe, 
alakja és megjelenése olyan, mint az örömujjongás és a dicsőítés kiáltása. A 

148. zsoltárban az égitestek, a mező fái, az állatok és minden nemzet dicsé-
ri az Urat, mert megteremtette őket. „Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk 
sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.” 
(Zsolt 19,4–5)

A teremtett világ öröme Isten örömére adott válasz: „Dicsőség legyen 
az Úrnak örökké! Örüljön alkotásainak az Úr!” (Zsolt 104,31) Az öröm, 
mellyel létezésünknek örülünk, összeköt minket Isten örömével, aki mély-
ségesen vágyott arra, hogy létezzünk.

Hitben járásom során fokozatosan rájöttem, hogy az istenképem és a Jé-
zus Krisztus általi megváltásról alkotott nézeteim mennyire az emberi létre 

redukálódnak, mintha a teremtett világ többi része csupán háttér vagy önki-
szolgáló bolt lenne, amelyben csak az számít, ami az emberekre vonatkozik. 

A teremtett világ gazdagságának felfedezése és a Biblia őszinte olvasása révén is-
mertem fel, hogy Isten szeretete, tervei és megváltása kiterjed az egész teremtettség-
re (ld. Kol 1,20). „Nézd a Behemótot! Én teremtettem, akárcsak téged.“ (Jób 40,15)

Az öröm egy másik forrása Isten gazdagsága és bőkezűsége a teremtett világban, 
amelyben minden megterem, amire szükségünk van az élethez. Ezek Isten ajándé-
kai gyermekei számára. Mindenki örülhet nekik. A mannához hasonlóan van elég 
belőle mindenkinek.

Steve Tanne
A Rocha Suisse elnöke
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Kérdések az elmélkedéshez
•  A teremtett világ öröme: Nyitva van-e a szemem a teremtmények 

örömére? Kapcsolatba kerülök-e a mező virágaival és az égi mada-
rakkal, és hallgattam-e öröménekeiket?

•  Isten öröme: Befogadtam-e a teremtő örömét, melyet akkor fejezett ki, amikor 
megteremtette a világot, amit minden reggel és minden tavasszal újra átélünk?

•  A teremtés gazdagsága: Rájöttem-e, hogy az élet a természettől függ, és hogy ez 
bőségesen biztosít számunkra mindent, amire szükségünk van? Bizonyítéka-e 
ez számomra Isten szeretetének és bőkezűségének? Ok-e ez az örömre?

Imatémák
•  Nyitott szívekért, akik befogadják Istennek a teremtett világ feletti örömét. 

Csatlakozzunk a dicsőítésben Isten teremtményeihez!
•  Hogy a gyakran túlzott vágyaink miatt ne pusztítsuk a teremtett világot és a 

teremtményeket, melyekben Isten öröme nyilvánul meg.
•  Mindazokért, akiknek különleges elhívásuk van arra, hogy védjék Isten terem-

tett világát; legyenek áldottak és Istentől vezetettek, hogy a teremtett világban 
talált öröm kitarthasson és dicsőítse Isten nevét.

Javasolt ima
Istenem, örömöd hallható az erdők mélyén, a hullámverés zajában, a virágokat 

simogató szellőben. Mekkora kegyelem, hogy élek! Szeretnék osztozni az örömöd-
ben, szeretném visszhangozni azt! Uram, te ismered a küzdelmeimet, hogy mekkora 
fájdalom számomra az, amit teremtett világoddal teszünk. Segíts, hogy rád szegez-
zem a tekintetem, és hagyjam el a bálványaimat, melyeket fogyasztásnak, a még 
több megszállottságának, megalkuvásnak és lustaságnak nevezünk. Arra vágyom, 
Uram, hogy tiszteljelek téged, kérlek változtasd meg az életemet! Uram, hadd legyen 
a te örömöd a motivációm! Ámen.

2023. JANUÁR 2. HÉTFŐ

Öröm Jézus Krisztusban
Alapige

„Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben 
a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” 
(Lukács 1,44–45)

Elmélkedés
A várakozás rendkívül gyönyörű öröm, akár a karácsonyra, akár egy különleges 

eseményre vagy egy személlyel való találkozásra várunk. Milyen kimondhatatlanul 
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nagy tehát az öröm, amikor valóra válik, amire vártunk. Mária akkor látogatta meg 
rokonát, Erzsébetet, amikor mindketten várandósak voltak. János repesett örömé-
ben édesanyja, Erzsébet méhében, amikor az találkozott Máriával, aki Jézust várta. 
Ez több, mint reményteli várakozás: a régóta várt Szabadító ígérete hamarosan betel-
jesedik. Jézus Krisztus, a világ Megváltója hamarosan meg fog születni.

Jézus születése körül mindent átható téma az öröm. Jézus világra jön, és az an-
gyalok örömet hirdetnek a pásztoroknak. A bölcsek örömmel hoznak ajándékokat. 
Az idős Simeon ujjong, amikor végre saját szemével láthatja a Szabadítót. Az evan-
gélium szó örömhírt jelent, mert Jézus Krisztust, az öröm adományozóját hirdeti. 
Ugyanakkor Jézus az öröm tárgya is. Ő feláldozza az életét a kereszten értünk. A 
görög nyelvben az öröm (khara) szó a kegyelem (kharisz) szóból származik. Így 
az öröm és a kegyelem nagyon szorosan összefügg. Mivel Jézus meghalt értünk, és 
Isten irgalmat gyakorolt irántunk, ezért örülünk és hálát adunk neki.

Ha már egy ideje hitben járunk Jézus Krisztusban, talán elfelejtjük, milyen nagy 
örömünk van őbenne. Erzsébet méhében a magzatot megérintette a Jézussal való 
találkozás. Isten emberré lesz. Teljesen odaadja magát. Meghal a bűneinkért. Bo-
csánatot nyerünk. Többé nem kell küzdenünk azért, hogy szabaddá váljunk. Többé 
nem kell szenvednünk a bűntől. Megszabadultunk Jézus Krisztus által, aki megmen-
tett minket. A kegyelem mekkora ajándéka ez és micsoda öröm! Halleluja! Örüljünk 
tehát mindennap ennek az ajándéknak!

Viviane Baud,
református lelkész

Kérdések az elmélkedéshez
•  Elfogadtam-e már tudatosan Jézus Krisztustól a kegyelem ajándékát?
•  Visszagondolva arra a pillanatra, amikor tudatosan elfogadtam ezt az örömöt 

Jézus Krisztus által: milyen érzéseket és gondolatokat váltott ki bennem?
•  Ha már egy ideje Istennel járok: Örvendezem-e még mindig annak a kegye-

lemnek, melyet Jézus Krisztus által kaptam? Ha elvesztettem ezt az örömöt, 
hogyan fedezhetem fel újra?

Imatémák
•  Hogy újra felfedezhessem a Jézus Krisztusban való örömöt.
•  Hogy teljesen betöltsön Jézus öröme.
•  Hála az evangéliumért és a kegyelem ajándékáért, melyet Jézus adott nekem.

Javasolt ima
Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy örömet hoztál földre jöveteled és a ke-

reszthalálod által. Köszönöm a kegyelem nagy ajándékát, amely örömmel tölti el szí-
vemet. Uram, segíts, hogy mindennap tudatosan elfogadjam ezt az ajándékot, hogy 
így megteljek örömmel. Bár minden napnak megvan a maga számos kihívása, még-
is örülünk kegyelmed ajándékának. Segíts, hogy erre mindennap emlékezzek! 
Tölts be engem örömöddel! Ámen.
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2023. JANUÁR 3., KEDD

Az öröm, mint a Szentlélek gyü-
mölcse

Alapige
„Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-

ség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galata 5,22)

Elmélkedés
Tanítványaként Jézussal járni csodálatos meghívás arra, hogy megismerjük őt, 

kövessük őt és olyanná váljunk, mint ő. Amikor Pál erről beszél, különösen kiemeli 
Krisztus jellemét, amelyet a Szentlélek gyümölcsének is nevez (ld. Gal 5,22).

A gyümölcs magában foglal mindent, ami a szaporodáshoz szükséges, és nem 
tesz különösebb erőfeszítést annak érdekében, hogy finom legyen vagy szépnek 
tűnjön; egyszerűen az, ami. Ez arra mutat rá, hogy nem kell erőfeszítéseket tennünk 
azért, hogy a Lélek gyümölcse látható legyen. A bennünk élő Lélek fogja megmutat-
ni magát az öröm által. Persze, nem mindig könnyű örömtelinek lenni… Sőt, hely-
telen lenne azt mondani valakinek, aki nehézségekkel küzd: „Tanítvány vagy, ezért 
örvendezned kell!”

Hogyan fejlődhetünk tehát az öröm megtapasztalásában és érzésében? Hogyan 
fejezhetjük ki a körülményeinktől függetlenül ezt az örömöt, amely a Lélek egyik 
gyümölcse? E kérdések megválaszolásához érdekes visszatérni a gyümölcs képéhez. 
Nem a saját erőfeszítéseinknek köszönhetően, az akaraterő demonstrálása által vagy 
a kihívások figyelmen kívül hagyása révén fogunk több örömöt érezni. Éppen ellen-
kezőleg: örömünk akkor fog növekedni, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy ez a 
Lélek gyümölcse, és hogy ez a gyümölcs magától, természetesen fog örömöt terem-
ni. Az egyetlen módja annak, hogy valódi örömben részesüljünk, ha Isten Lelke által 
és Isten Lelke szerint élünk.

Tanítványi utunk kezdete az újjászületés „víztől és lélektől” (ld. János 3). Ha a 
Lélektől születtünk, és váltunk Krisztus tanítványaivá, a Lélek által is kell folytat-
nunk utunkat, ez pedig egyre nagyobb örömöt fog eredményezni.

Napjaink posztkeresztyénnek tartott társadalmában az emberek boldogságra és 
örömre vágynak, és oly sok helyen és sokféleképpen keresik az örömöt… Ez a nyug-
talan örömkeresés azonban nagyon fárasztóvá válik. Azáltal, hogy a Lélek öröme 
megterem és növekszik az életünkben, csodálatos lehetőségünk nyílik arra, hogy 
megmutassuk embertársainknak az igazi öröm megtalálásának más módját. Beve-
zethetjük őket egy olyan örömbe, amely egy másik világból, Isten országából szár-
mazik.

Yves Bulundwe,
a Lausanne-i Home templom lelkésze
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Kérdések az elmélkedéshez
Hogyan gyökerezhetek még mélyebben a Lélekbe, hogy egyre jobban megterem-

jen életemben az ő gyümölcse?
Hogyan mutathatom meg a Lélek gyümölcsét, és hogyan lehetek örömteli akkor 

is, amikor nehézségeken megyek keresztül az életemben?

Imatémák
•  Hogy jellemünk egyre inkább Jézuséhoz hasonlóvá váljék.
•  Érett és bőséges gyümölcsért, különösen az öröm tekintetében.
•  Hogy a Lélek gyümölcséről való bizonyság látható legyen rajtunk, hogy életünk 

megérintse a körülöttünk lévőket és nyilatkoztassa ki nekik Krisztust.

Javasolt ima
Köszönöm neked, Uram vezetésedet, hogy mindennap a Lélek szerint járhatok, 

és köszönöm, hogy megújítottad a jellememet. Segíts, hogy egyre jobban megterem-
jem a Lélek gyümölcsét, és áldássá lehessek a körülöttem lévők számára. Ámen.

2023. JANUÁR 4., SZERDA

Örömre teremtve
Alapige

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Filippi 4,4)

Elmélkedés
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” Jellemző Pálra ez a 

már-már eufórikus kettős imperatívusz. Nem úgy ismerjük őt, mint olyan apostolt, 
aki óvatos vagy diplomatikus módon fejezi ki magát. Őszinte szívű és szókimondó. 
Lelkesedése egyenesen agresszívnak tűnhet. Sőt azt a radikális követelést, amellyel 
ebben a mondatban a filippi keresztyénekhez fordul, szinte a manipulációval ha-
tárosnak találom. „Hogyan parancsolhatsz örömöt? – kérdezem Páltól. – Mintha az 
örömöt be lehetne kapcsolni egy gombnyomással, mintha pusztán akarat kérdése 
lenne!”

Ha Pál a jóléti evangélium szószólója vagy a hit felhígítója lenne, felháborodot-
tan és nyomatékosan elutasítanám világtól elrugaszkodott követeléseit. Pál azonban 
hiteles. Azt éli, amit prédikál – ez elgondolkodtat. Az Istennel való drámai damasz-
kuszi találkozás után ez az ember mindent egy lapra tesz fel: Jézusra! Fáradságos 
missziói utakra vállalkozik, kockáztatja az életét, és többször is bilincseket hord a hi-
téért. Hogyan tudta életben tartani az Úrban való örömét minden nélkülözés, kínzás 
és gyötrelem ellenére is? A filippi gyülekezetnek írt levelét – mint sok más levelét is 
– börtönben írja. A helyzete veszélyes, bizonyára halálos ítéletre számít. Nem 
hibáztatnám érte, ha ez egy siralmas, panaszkodó levél lenne. 

ê
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Csakhogy nem az! Egyik levelében sem olyan kiemelkedő téma 
az öröm, mint a Filippi levélben. „Mi a titkod, Pál?” – szeretném kér-

dezni tőle.
Gyanítom, hogy Pál soha többé nem volt képes elfelejteni azt a feltétel nélkü-

li elfogadást, melyet a Jézussal való találkozása során tapasztalt. Isten megállította őt 
vallásos vakbuzgóságában és szolgálatába állította. Pál, a „bűnösök között az első” 
irgalmat talált (ld. 1Tim 1,15). Isten feléje fordult. Pál ezen a talajon áll. Újra és újra 
megtapasztalta, hogy Jézus igája gyönyörűséges és az ő terhe könnyű – még azok-
ban a helyzetekben is, amikor emberi szemszögből nézve az élete kényszerpályán 
van. Egy régi ének azt mondja: „Eljött Jézus, ez ok az örök örömre!” Ez az Úrban 
való tartós öröm erőt ad bármilyen ellenállással szemben – akkor az apostol életé-
ben, és ma is a mi Jézussal járásunkban.

Andrea Signer-Plüss
klinikai szakpszichológus és a Vereinigte Bibelgruppen 

[Egyesült bibliacsoportok] alkalmazottja

Kérdések az elmélkedéshez
•  Miben örvendezhetek? Mit csodálhatok? Miért vagyok hálás Istennek?
•  Megengedem magamnak az öröm pillanatait? Könnyen tudok örömet okozni 

magamnak és másoknak?
•  Megengedem-e magamnak, hogy őszinte legyek Isten előtt, hogy megnyíljak 

előtte – nemcsak olyan kellemes érzésekkel, mint az öröm, hanem a bánatom-
mal, a félelmemmel, a szégyenemmel, a csalódásommal is?

Imatémák
•  Azokért az emberekért a környezetemben, akiknek jelenleg küzdelmeik van-

nak az életükkel és Istennel.
•  Az evangéliumért érzett örömöm újjáéledéséért és bátorságért, hogy tanúságot 

tegyek róla a világban.
•  Tudatosságért, hogy felfedezhessem Isten jelenlétét és közelségét a mindenna-

pi életemben.
•  Kreativitásért és odaszántságért, hogy szelídségem ismert legyen mások előtt 

(ld. Fil 4,5), és örömet okozzon nekik.

Javasolt ima
Jó Uram, köszönöm neked, hogy olyan emberekkel, mint Pál kihívást állítottál 

elém, ugyanakkor bátorítottál is. Köszönöm, hogy folyamatosan próbáltad elnyerni 
a bizalmamat. Segíts, hogy soha ne felejtsem, hogy mindennel fordulhatok hozzád, 
ami megindít, felkavar vagy zavar. Köszönöm, hogy látsz és szeretettel elfogadsz 
engem. Köszönöm, hogy semmi sem megbízhatóbb, mint a te közelséged. Ébreszd 
fel bennem az örömöt a te jó Lelked által. A te békességed, amely minden emberi 
értelmet meghalad, őrizze meg szívemet és gondolataimat! Ámen.



24–25. 
OLDAL

2023. JANUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

Öröm az együttlétben
Alapige

„Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és ami-
kor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 
dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép.” (ApCsel 2,46-47a)

Elmélkedés
Hogyan fejezzük ki Isten jósága feletti örömünket? Úgy, hogy hálát adunk neki, és 

megosztjuk örömünket másokkal. Mégis néha zavar minket, ha elhangzik a kérdés, 
hogy: „Van-e még valakinek bizonyságtétele?” Az ilyen pillanatokban gyakran kínos 
csend következik. Körülnézünk, és reméljük, hogy másoknak lesz valami mondani-
valójuk.

Nos, mi itt a baj? Talán egyszerűen nem ez a helyes megközelítés; lehet, hogy 
másképp kellene beállítani? Könnyebb lenne, vacsora közben vagy egy ebéd során 
elmondani Isten nagy tettei feletti örömünket? Vagy az ok az, hogy hiányzik annak 
kultúrája, hogy nyilvánosság előtt kifejezzük magunkat, és együtt örüljünk Isten jó-
ságának?

A Biblia újra és újra arra buzdít, hogy emlékezzünk Isten nagy tetteire, örüljünk 
nekik, dicsőítsük értük Istent, és adjunk hálát neki (ld. Zsolt 103,2; Ef 5,20). Ezt nem 
csendben kellene tennünk! Meg kell osztanunk egymással az örömöt és az emlé-
keket!

Napjaink „hírkultúrája” ugyanezt teszi. Csakhogy többnyire negatív, kritikus és 
fenyegető hírekről számol be. Ez az „objektivitás”, amelyet a modern időkben el-
várnak és követelnek. Ez azonban nem közös örömhöz vezet, hanem félelemhez és 
bizalmatlansághoz – és ennek következtében gyakran magányhoz is.

Valójában az a helyzet, hogy a megosztott öröm kettős öröm. Aki elolvassa Péter 
pünkösdi prédikációját (ld. ApCsel 2,14–36), felfedezi, hogy történetek elmondásá-
val elérhetünk valamit. A történetek vezérfonalat képeznek a múltból a jelenbe, és 
jelentést közvetítenek. Feltárják számunkra a jövő perspektíváját, és lehetővé teszik 
az átmenetet. Az Apostolok cselekedeteinek összefüggésében ez kezdetben körülbe-
lül 3000 emberre volt igaz, majd folyamatosan csatlakoztak mások is. Sőt, az egész 
Bibliában azt látjuk, milyen nagy jelentősége van a történetek ismételt elmondásá-
nak a közösségben. Az úrvacsora különösen jól szemlélteti ezt. Továbbá a közös 
étkezés teret nyit a történetmesélésnek.

A történetek elmondása örömet okoz. Ez az öröm pedig kitartást, bátorságot 
és perspektívát ad minden helyzetben, hogy reménnyel telve menjünk a jövő felé. 
Mindez örömet okoz. Nos, mégiscsak van valakinek bizonysága?

Thomas Bucher
az Európai Evangéliumi Szövetség főtitkára  

2022 októberéig ê
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Kérdések az elmélkedéshez
•  Hogyan járulhatok hozzá gyakrabban a közösség öröméhez; ho-

gyan mondhatok el olyan történeteket, amelyek örömet okoznak?
•  Hogyan fejleszthetem előadó képességemet a történetmondáshoz, és hogyan 

teremthetek ezáltal egyre több lehetőséget az örömszerzésre?
•  Miben találhatok örömet éppen most, és kivel oszthatom ezt meg most rögtön?

Imatémák
•  Hogy Isten segítsen emlékeznünk arra, mit tett értünk, és hogyan beszélhetünk 

erről másoknak.
•  Hogy olyan kultúrát alakítsunk ki, amely elsősorban arra összpontosít, ami 

örömteli és bátorító.
•  Ötletekért és kreativitásért, hogy rendszeresen tudjunk másoknak bizonyságot 

tenni arról, ami szép, jó, örömteli és bátorító.
•  Hogy a fenti elgondolkodtató kérdésekből egy dolgot megragadjunk, és azt 

megvalósítsuk az életünkben.

Javasolt ima
Mennyei Atyánk, minden jó adomány és tökéletes ajándék ajándékozója, te vagy 

a mi örömünk. Te tudod, milyen gyakran összpontosítunk a negatív dolgokra, és 
engedjük, hogy azok elrabolják az örömünket.

Jézus viszont azt mondta tanítványainak és nekünk: „Így most ti is szomorúak 
vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket 
senki sem veheti el tőletek” (János 16,22–23).

Te örömet adsz tanítványaidnak, nekünk, és betöltesz minket Szentlelkeddel. 
Add, hogy ez láthatóvá váljon az életünkben! Ámen.

2023. JANUÁR 6., PÉNTEK

A megváltottság öröme
Alapige

„Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnös-
nek.” (Lukács 15,10)

Elmélkedés
Dávid egy olyan ember örömét fejezi ki, akinek Isten megbocsátotta a bűneit, 

amikor így kiált fel: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett” 
(Zsolt 32,1) A Bibliában sok helyen Pál is gyakran kifejezi afeletti örömét, hogy sok 
gyermek visszatért az Atya házába. Lukács is ugyanerről az örömről számol be az 
Apostolok cselekedeteiben: „A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit 

ê
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Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok 
megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és 
sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban” (ApCsel 8,6–8).

Jézus sok példázatában – például a tékozló fiú, az elveszett juh vagy az elveszett 
pénzérme történetében – tanít az Atya és a Fiú nagy öröméről, amikor az elveszett 
emberek visszatalálnak Istenhez (ld. Lukács 15). Amikor az emberek megtérnek, 
nagy ünneplés van a mennyben. Lukács evangéliumában ezt olvassuk: „Mondom 
nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek” (Lukács 
15,10).

Isten ma is hatalmasan cselekszik. Örömünk növekszik és hitünk folyamatosan 
megújul azáltal, hogy élő tanúi vagyunk Isten hatalmas tetteinek. Rendszeresen 
mondom az embereknek, hogy abban a kiváltságban van részem, hogy tanúja le-
hetek annak, milyen sokan térnek Istenhez. Ez nagy örömet okoz nekem, és ez az 
öröm átragad azokra is, akikkel találkozom.

Az üdvösség öröme újult erővel ösztönöz bennünket. Amikor a Szentlélek ki-
árasztja bennünk ezt az örömöt, nem tehetünk mást, mint hogy a hitünket tettekre 
váltjuk. Ellenállhatatlanul imádkozni akarunk, és meg akarjuk osztani az evangéliu-
mot mindenkivel, akihez Isten Lelke vezet minket. Emlékezzünk most arra az öröm-
re és szeretetre, amelyet akkor éltünk át, amikor először mondtunk igent Jézus Krisz-
tusnak! Újuljon meg bennünk a megváltás feletti öröm a Szentlélek munkája által!

Bob Davet
a NEW Life-H2O hálózatának felelőse

Kérdések az elmélkedéshez
•  Miért örül Isten annyira annak, amikor valaki hozzá tér?
•  Megtapasztaltam-e már azt az örömöt, hogy segíthettem valakinek megismerni 

Jézust?
•  Ismerek valakit, aki a támogatásommal találkozhatna Istennel?

Imatémák
•  Hogy szívünket betöltse Isten szeretete, hogy megindítson minket nagy misz-

szióparancsa és tanítványokká tegyünk minden népeket (ld. Máté 28).
•  Hogy az evangéliummal és az Istenbe vetett hittel kapcsolatos minden előfelté-

telezés és előítélet feloldódjon, hogy az elvetett ige és a cselekedetek megérlel-
hessék a bűnbánat gyümölcsét, amely a megváltáshoz vezet. 

•  Hogy sokan megtalálják az utat az atyai házhoz és csatlakozzanak Isten orszá-
gához.

Javasolt ima
Uram, kérek tőled minden gyümölcsöt, amelyről megígérted nekem, hogy Szent-

lelked által megkapom. Kérlek, változtasd meg a szívemet, és önts belém olyan nagy 
szeretetet, hogy az az evangélium hirdetésére kényszerítsen és arra, hogy imád-
kozzak azokért az emberekért, akikkel találkozom. 

ê
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Kérlek, távolíts el minden akadályt, ami gátolja a Szentlélek mun-
káját az életemben. Uram, tölts el engem a tőled való örömmel, külö-

nösen azzal az örömmel, hogy láthatok sok embert hozzád térni! Kérlek, 
tölts be engem örömöddel és békességeddel, hogy bőségesen reménykedhessek 

a bennem élő Szentlélek ereje által! Mindezeket fiad, Jézus Krisztus drága nevében 
kérem tőled. Ámen.

2023. JANUÁR 7., SZOMBAT

Öröm a szenvedésben
Alapige

„Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztes-
séget adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodja-
nak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valameny-
nyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Korinthus 
12,24–26)

Elmélkedés
A tálibok megígérték, hogy 2022. március 21-én iskolákat nyitnak a lányok szá-

mára – ezt az ígéretet a nemzetközi közösség is örömmel fogadta. Március 23-án, 
néhány órával azután, hogy az iskolák hivatalosan megnyíltak, az oktatási minisz-
térium hatályon kívül helyezte korábbi döntését; az országban élő több ezer fiatal 
lány és szülő szívfájdalmára és megdöbbenésére a középiskolákat bezárták az afgán 
lányok előtt. 

Egy helyi keresztyén, Hana Nasri elmagyarázza, hogy akár nyitva vannak az isko-
lák, akár zárva, a tálibok ideológiája a nők elnyomására irányul: „Ha lehetőséget biz-
tosítasz egy nőnek arra, hogy elhagyja a házát, elmenjen egy iskolaépületbe, azzal 
önrendelkezést adsz neki. A tálibok minden önrendelkezéstől meg akarják fosztani 
a nőket.” Azoktól a keresztyénektől, akik a világon a legnagyobb üldözést szenvedik 
el, azt tanulhatjuk meg, hogy az egyház nem engedheti meg magának, hogy közöm-
bös legyen akár csak egyetlen hívő szenvedése vagy elnyomása iránt is. 

A szenvedés sokféle formát ölthet: szeretteink elvesztése, korlátozott kilátások, 
magány és szeretethiány stb. Ezek nemcsak fájdalmasak, hanem elrabolhatják az 
örömünket és megfoszthatnak minket a reménytől is. Az ilyen fájdalom gyakran raj-
tunk kívül álló forrásokból, például a tálibokból származik. Néha azonban a legmé-
lyebb sebeket a hozzánk legközelebb állók ejtik, keresztyén testvéreink, akiknek 
meggondolatlan vagy vádló szavai szenvedést okoznak. Az ilyen eset „baráti tűz” 
– bajtársak által okozott sebesülés, rendkívül hatékonyan lopja el az örömöt és pusz-
títja el a reményt.

Pál azonban olyan helynek írja le Krisztus testét, ahol a társadalom szabályai 
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nem érvényesek. Ez az evangéliumi igazság reményt és örömöt kínál a zárt orszá-
gokban, segít felülemelkedni azokon a korlátokon, amelyek az élet nagy részét be-
szűkítik. Helyreállítási tanításunk (egy rugalmas ellenállóképességet építő program 
az üldözött egyház számára) egyszerű: „Nem számít, milyen kevésre értékelnek 
vagy kevéssé bíznak benned ezeken a falakon kívül, itt van szavad, és tiszteljük em-
beri méltóságodat. Nem számít, mennyi hibáztatást és szégyent halmoznak rád ezen 
a szentélyen kívül, itt ártatlan vagy, szabad és erővel felruházott.”

Helene Fisher
az Open Doors International munkatársa,  
a nemi alapú üldöztetés globális szakértője

Kérdések az elmélkedéshez
•  Eszembe jut valaki, aki szenved vagy peremre szorult a közösségemben? Ho-

gyan fejezhetem ki iránta én Krisztus szeretetét?
•  Ítélkező vagyok? Kérd Istent, tudatosítsa benned, ha igen, és kérd, hogy az 

ítélkezésedet cserélje le az ő szeretetére!
•  Hogyan gyakorolja gyülekezetem az együtt szenvedést és együtt örvendezést a 

Krisztusban való egység kifejezéseként?

Imatémák
•  Új identitásért Krisztusban; hogy az üldözött keresztyének szilárdan állhassa-

nak Krisztus ismeretében, és megtapasztalhassák az örömöt a szenvedés kö-
zepette is.

•  Azért az értékért, amely Isten gyermekeiként a miénk, és amelyet soha nem 
csökkenthet semmi, bármit is mondanak ránk vagy tesznek velünk.

•  Hogy magunkévá tegyük a Krisztusban való egységünket, és vállaljuk, hogy 
meghallgatjuk és átérezzük egymás szenvedését, mint a sajátunkat.

•  Hogy Krisztusban szabadok legyünk a vádlástól és a hibáztatástól, hogy segít-
sen megszabadulnunk ezektől a régi szokásoktól, hogy ne raboljuk el mások 
örömét.

•  Az ártatlanságért, amely Krisztus Jézusban a miénk; és azért, hogy elutasítsuk 
a társadalom olyan próbálkozásait, melyekkel bűnrészessé akar tenni minket 
egy másik hívő megszégyenítésében vagy lekicsinylésében.

Javasolt ima
Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy nem vagy közömbös szenvedésünk lát-

tán. Köszönöm, hogy elküldted Fiadat, hogy emberi testben éljen az emberi társa-
dalomban.

Jézus Krisztus, Te, aki tudod, milyen fájdalom az, ha igazságtalanul vádolnak és 
elárulnak azok, akik a legközelebb állnak hozzánk, köszönöm neked az alázatos és 
nagylelkű áldozat példáját. Köszönjük, hogy legyőztél minden körülöttünk lévő go-
noszságot, amitől szenvedünk életünkben. Bocsáss meg nekünk azért, amikor 
mi okoztunk fájdalmat!

ê
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Szentlélek, tölts be ma minket magaddal, hogy újra megismer-
hessük annak örömét, hogy a tiéid vagyunk, és edényeiddé válhatunk, 

hogy ezt az örömöt másoknak is elvigyük. Ámen.

2023. JANUÁR 8., VASÁRNAP

Örök öröm
Alapige

„Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonló-
an! Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor 
vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza.” (Zsoltárok 126,4–6)

Elmélkedés
Amikor fiatalkori barátaimmal találkozom, visz-

szaemlékezünk a közös hegyi túrákra. Nevetve 
felidézzük a hómezőkön való lecsúszást, a kő-
száli kecskékkel való meglepő találkozásokat, 
a viharokat és a lélegzetelállító naplementé-
ket. Micsoda öröm a közös emlékek ilyen 
kincsesbányája! A zsoltáros is emlékezik, 
Isten nagyszerű tetteire gondol: „Mikor 
jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok 
voltunk, mint az álmodók. Akkor meg-
telt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás 
volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a 
népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az 
Úr!” (Zsolt 126,1–2) Ami egykor elkép-
zelhetetlen volt, az valóra vált: Isten meg-
szabadította népét. Öröm nő ki az emlé-
kezésből.

Van valami, ami szinte jobb, mint maga 
az esemény: az azt megelőző várakozás! Ami-
kor egy túrát eltervezek, lelkesen belevetem 
magam a térképek, a túrajelentések és az időjá-
rás-előrejelzések tanulmányozásába. A közelgő túra 
képe a kirakós minden egyes darabjával tisztábbá válik, 
és növekszik az öröm. A zsoltáros öröme sem csupán az em-
lékekből nő, hanem Isten jövőre vonatkozó ígéreteiből is: amikor a foglyok majd 
kiszabadulnak, a kiszáradt patakok újra megtelnek vízzel, és gazdag aratás lesz (ld. 
Zsolt 126,4–6).

ê
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A keresztyének hiszik, hogy a szárazság és a könnyek nem tartanak örökké. Isten 
olyan jövőt ígér nekünk, amely teljes, virágzó és túlcsorduló. A keresztyének eltö-
kélten ragaszkodnak e jövő látomásához, mert hiszik, hogy Jézus feltámadásával 
a helyreállítás már megkezdődött. Belekapaszkodnak ebbe, miközben „könnyezve 
vetnek” (ld. Zsolt 126,5). A keresztyének életében a nevetés és a sírás nem zárja ki 
egymást. Jól érezhetjük magunkat a bánat és a nehézségek közepette is, mert megta-
pasztaljuk, hogy Isten ígéretei biztosak. Egy nap letöröl majd a szemünkről minden 
könnyet (ld. Jel 21,4), és meghív minket asztalához a nagy menyegzői lakomára (ld. 
Jel 19,9; Mt 8,11; 22,2kk; 25,10; Lk 12,36; 14,8).

A java még hátravan! Ez nem olcsó vigasz, amely arra biztat, hogy a világ elől 
menekülve magunkba forduljunk. A jövőre vonatkozó keresztyén remény inkább 
arra hív bennünket, hogy ünnepeljünk, higgyünk és szeressünk itt és most! Ünnepi 
asztalainknál az emberek már most belekóstolhatnak a mennyország ízébe. Így az 
ünneplés az ellenállás egyik legszebb formájává válhat. Azt hirdetjük vele, hogy nem 
a szenvedés a végső valóság, és hogy jó jövő vár ránk.

Andi Bachmann-Roth
a Svájci Evangéliumi Szövetség német nyelvű  

részlegének társfőtitkára 

Kérdések az elmélkedéshez
•  Szerintem hogy néz ki az új teremtés? Örömet kelt ez bennem?

•  Hogyan tud megnyilvánulni ez az örömteli várakozás a családunk-
ban, a gyülekezeteinkben és településeinken?
•  Van-e tere az életemben mind a nevetésnek, mind a sírásnak?

Imatémák
•  Hogy a gyülekezethez nem tartozó emberek Európában felfe-

dezhessék Isten reményteli ígéreteit az életükre és a világ jövő-
jére vonatkozóan.

•  A szenvedőkért, hogy Isten adja nekik kegyelmét ahhoz, hogy 
ki tudjanak tartani örömteli várakozásban a könnyek közepette 
is.

•  A keresztyén zenészekért és művészekért, hogy szolgálatuk segít-
sen nekünk megtapasztalni valamit abból az örömből és szépség-
ből, amely Isten új világában vár ránk.

Javasolt ima
Örömteli várakozással tele, kinyújtom a kezem feléd, Istenem. Mert te hozod 

vissza az életbe azt, ami rabságban van és kiszáradt. Ami itt megtört, az a te új vi-
lágodban egész lesz. Örömteli várakozással tele, kinyújtom a kezem feléd, Istenem. 
Mert te növekedést és gyarapodást ígérsz azoknak, akiket megfosztottak jutalmuk-
tól, otthonuktól vagy családjuktól. Jelenlétedben örvendezünk, mert te mindent 
teljessé teszel. Ámen.



JÖVŐRE ISMÉT TALÁLKOZUNK
2023. március 24–25.

www.etikusvezetes.hu/jegyvasarlas/

GLS 2023 – SUPER EARLY BIRD JEGYEK  9990 FT – 14 990 FT

„Ki vagyok  én igazán?”
Identitásunk  Krisztusban

Ha valaki Krisztusban van, 
akkor új teremtménnyé lett! 
Ami benne régi volt, elmúlt, 
ő pedig minden tekintetben 
újjá lett! (2Korinthus 5,17)
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