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 „Jézus keresztjénél ott állt anyja. 
 Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, 
 és a tanítványt, akit szeretett, 
 így szólt anyjához:   
  »Asszony, íme, a te fiad!« 
 Azután így szólt a tanítványhoz: 
  »Íme, a te anyád!« 
 És ettől az órától fogva 
 otthonába fogadta őt az a tanítvány.” 
 (Jn 19:25-27.) 
 
 

 A megváltás művében a kereszten és a keresztkörüli események kiemelkedő jelentőség-
gel bírnak. Tudjuk, hogy Isten üdvtörténetében, minden más történetnek, mozzanatnak van 
jelentősége és egymást ezek kiegészítik és egyenként is meghatározó szerepük van, amelyek 
által az Úr nevel és formál bennünket. A hívő ember életében elválaszthatatlan egymástól a 
földi életre irányuló feladat és a mennyei hivatás. Az ember Jézus Krisztus is így élte meg ezt 
Isten Fiaként. Fenti igénkben is ezt látjuk tükröződni, amikor a világmegváltó munka legforróbb 
pillanatában az édesanyja iránti szeretetét, gondoskodását mutatja meg. 
 Sokszor feledkezünk meg szeretteinkről, hitvesünkről vagy éppen az édesanyánkról sok 
feladataink vagy karrierünket szolgáló elfoglaltságunk idején. Gyakran megfeledkezünk Istentől 
kapott kötelességről vagy tiszteletről és feladatteljesítésről egyéni érdekeink miatt. 
 Nem is arról van szó, hogy fel kellene adni a hivatást, vagy a nemes célkitűzést egy ke-
vésbé hangsúlyosnak tűnő elköteleződés miatt. Lehet együtt végezni szolgálatunkat emberek 
felé anélkül, hogy csorbulna az isteni érték. Nem lesz az emberi kötelesség ellen az, ha az Úrtól 
kapott feladatunkat teljes engedelmességgel végezzük. 
 

(folytatás a 2. oldalon) 

Egészen Krisztusé 
 

Te szólsz, Te cselekszel 
bennem. 
Átjár, átértelmez 
a kegyelem. 
 

Már nem feszít, 
nem szakít szét, 
hogy mivé kell lennem. 
 

Rendelkezz, Uram, 
Te velem. 
 

ÁMEN 



 

 Az isteni mű rovására nem történhet az 
emberi kapcsolatunk és felelősségünk teljesíté-
se. De Isten nem is önző oly módon, hogy sze-
retteink, felé teljesítendő kötelességünkre ne 
gondolna. Felé irányuló engedelmességünk 
egyszerre tölti be mind két síkon küldetését. Is-
ten parancsa már az ószövetségben is az, amit 
Jézus csak megerősít, hogy a szeretet egyszerre 
kell, hogy működjön az Úristen felé és a feleba-
rát felé. Mindez egyidőben és egymással har-
móniában teljesedik ki. 

 A szülő felé irányuló tisztelet, gondoskodás a legfontosabb pillanatban, vagy legforróbb 
krízis idején sem kerülhet perifériára. Erről győz meg az Úr Jézus magatartása a keresztre fe-
szítés óráiban. A golgotai történetnek ebben az epizódjában látjuk megvalósulni ezt. A legna-
gyobb szenvedésben, a legfontosabb eseményben, világmegmentő pillanatban és az üdvös-
ségszerző momentumban az édesanya értéke nem csökken. Sőt, talán a rá vonatkozó figye-
lem hangsúlyosabbá is válik, mint előtte! Emlékszünk, mikor egy esetben úgy tűnt, mintha a 
Mester nem venné figyelembe édesanyját, rokonait. Máté evangéliuma 12. részében: „ Ki az 
én anyám, és kik az én testvéreim?” (Mt 12:48/b.) 
 Az aggodalmaskodóknak teszi fel ezt a kérdést. Első hallásra azt gondolhatnánk, mintha 
Ő nem venné figyelembe rokonait. Pedig csak a prioritás helyes alkalmazását mutatja meg 
hallgatóinak abban a helyzetben.  Az Úr Jézus azonban példamutató és gondoskodó szeretete 
az édesanyja, de egyben szeretett tanítványa felé is mélyen inspirál bennünket egy komple-
xebb gondoskodó hívő életre. A szeretteinket nem kizárva fontos feladataink végzésekor, vagy 
„szent munkánk” idején a szívünkből, hanem még inkább magunkhoz ölelve bevonni abba a 
folyamatba, amelyet isteni feladatként töltünk be elhívatásunkban, küldetésünkben. Különös 
figyelmet érdemel az édesanya, a szüleink, vagy akiket Isten ránk bízott. Lehet egy lelki test-
vér, tanítvány de egy elesett sorsú ember is. 
 A történetben nem csak Jézus magatartását figyelhetjük meg, de a Jánosét, is, mint aki 
vállalja a feladatot, megbízatást egy speciális helyzetben. Talán ez szokatlan számára. Mégis 
azt látjuk, hogy ettől az órától megkezdődik az intenzív gondoskodás részéről Jézus anyjára 
nézve. 
 Amikor rendkívüli helyzetek vannak, kihívások az életünkben készek vagyunk e vállalni, 
átvállalni a feladatot? A legjobb helyen tudunk, e lenni mikor kell? János annak is köszönhette 
e teherrel járó nemes feladatot, hogy minden 
tőle telhetőt megtett annak érdekébe, hogy 
ott legyen Jézus közelében még a legveszélye-
sebb pillanatokban is. Mária, az Ő anyja ré-
széről talán ez természetesebbnek tűnik, 
hogy a szokatlan helyzetben is fia mellett 
van? Mint édesanya, ő is szembe kell, nézzen 
egy ilyen helyzettel. Jézus szavai, gondoskodó 
szeretete azonban megoldást hoz, oszlat min-
den aggodalmat. 
 

(folytatás a 3. oldalon) 



 

 Ha ennek az igének a vonzásában, a kereszt alatt tu-
dunk időzni csak néhány percet is, érthetetlen kérdések vá-
laszra találnak bennünk. Elsősorban a megváltással kapcsola-
tos szükségeinket tölti be az Úr. Azután életünk, mindennapi 
gyakorlati kérdéseit válaszolják meg Jézus szavai. 
 Legyen elég nyitottság bennünk a gondok és nehéz 
pillanatok idején is, hogy az Úr szavai cselekvésre, gondosko-
dásra és szeretetre ösztönözzenek. Most amikor az édes-
anyákra való emlékezés ideje van meg tudjuk e tanulni Jézus-
tól a helyes fontossági sorrendet feladatainkban? Meg tud-
juk e valósítani a ránk bízottakról való gondoskodás isteni és emberi elvárásait? Isten Lelke és 
igéje által úgy hiszem: igen.  
 Édesanyaként, gyermekként vagy tanítványként találjuk meg a helyünket mi is a kereszt 
alatt és a szenvedő Jézus szavaitól áthatva induljunk tovább az Úrtól kapott küldetésünkben. 
Az Ő szavai és példája tegyenek nemesebbé értékesebbé szolgálatunkban. 
 

„Asszony, íme, a te fiad!” „Íme, a te anyád!” 
 

 Fogadjuk szívünkbe, otthonunkba mi is, akit Ő ránk bíz! Ámen 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-
csának Szociáletikai Bizottsága tudományos 
konferenciát szervezett a MEÖT székházban 
2014. május 7-én 
 

Emlékezés−Megbékélés−Megújulás címen. 
 

A tudományos tanácskozás apropóját néhány 
évforduló szolgáltatta: 

• az első világháború kitörésének 100. évfordulója, 
• a zsidó származású nemzettársak elhurcolására való emlékezés (holokauszt 

emlékév), 
• valamint az a körülmény, hogy 25-évvel ezelőtt kezdődött el Kelet-Közép-

Európában, így Magyarországon is az a társadalmi-politikai rendszerváltásnak 
(1989/90) tartott folyamat, amely fordulatot hozott nemcsak a társadalom 
gazdasági és politikai életébe, hanem emlékezetkultúrájába is. 

 

Tekintettel arra, hogy napjainkban az emlékezéseknek és a múlt értelmezésének 
konjunktúrája van, és hogy a közéletet mélyen megosztja az emlékezetkultúra és az 
emlékezetpolitika különféle gyakorlata, a tanácsokozás célkitűzése egyrészt a zsidó
-keresztyén hagyomány és teológiai örökség sajátos szempontjainak megjelenítése 
volt, másrészt ezeknek a szempontoknak a tudományos párbeszédbe való bekap-
csolása, az objektivitás és interdiszciplinaritás jegyében. 

(Forrás: www.meot.hu) 



 

 

Magvetés és lelki növekedés 
 

 „»Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt 
vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a 
madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, 
ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt 
mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselő-
dött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövi-
sek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így 
nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és ter-
mést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta 
egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt néme-

lyik a százszorosát is.« Majd hozzátette: »Akinek van füle a hallásra, hallja!«” (Márk 4:3-9.) 
 

 Így húsvét és pünkösd között, csodálatos szépségével életerő frissítéssel hat ránk a ter-
mészet világa. Jézus példázatainak egy része a természetből kiragadott példák, képek. Termé-
szetesen ötvöződik, egybeszövődik az emberi tényező, jellem és magatartás szálaival is. Meg, 
az életkörülmények, hatások, munka és környezet együtt teszi lehetővé, hogy az ember az iste-
nit megértse. A mennyek országának titkai leképeződjenek az emberi értelem szintjére. De 
több esetben még ez is nehezen érthető a makacs, földhöz ragadt embernek. Vagy nem is 
akarja megérteni, mert ez már felelősséget követel, elköteleződéssel jár. Még az Úr szolgáinál 
is előfordul, hogy másképpen gondolják, vagy másképpen akarják gondolni. 
 Imádkozzunk nyitott szívért, józan elméért, hogy megérthessük a nekünk szánt igei üze-
netet! Ő akkor is személyesen akar megszólítani bennünk, hogyha a sokaságnak mondja el üze-
netét. Akik ezeket a sorokat olvassuk, talán értjük ezt a példát, amit az Úr Jézus az életből, az 
akkori magvetés gyakorlatán keresztül világít meg. Magvetés és lelki növekedés kérdésköréhez 
sorolható ez a példázat. 
 Számomra megadatott gyermekkoromban, hogy valóságosan lássak Jézus korában törté-
nő magvetéshez hasonlót. Nekem ez különös lehetőség a direkt kapcsolódáshoz. Sajnos gyer-
mekeim és unokáim, már nem láthatják a mezőn kezével magot szóró, mezítlábas gabonamag-
vetőt. Azt, aki faekével szántott, vagy vetés előtt, vagy a magot beleforgatva utána szántotta fel 
a földet. Az ige mindig szánt és vet, ha a Lélek hatalma alatt hangzik, vagy olvassák. Fontos 
azonban az eredmény a termés mennyiségi és nem utolsó sorban a minőségi termés. A négy 
talaj: út mellé, köves helyre, tövisek közé és jó földbe esett gabona mag az Isten igéje. A példá-
zat elmondása idején maga Jézus. Más 
esetben, az igehirdető: te és én. Megfele-
lően őrizzük, kezeljük az igét mint magot?  
Megfelelő helyre kerül és alkalmassá válik 
életem a gyümölcsözésre? Tudok e olyan 
körülményt teremteni, hogy teremjen a 
„föld”? Önerőmből nem. A Szentlélek igen, 
ha engedelmeskedem neki. Legyen imád-
kozó szívünk, munkálkodó kezünk és tiszta 
elménk! A növekedést az Úr adja (1Kor 
3:6.), de nekem is akarnom kell. Ámen 



 

 

A helyes bizonyságtétel 
 

 „Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem 
úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével 
hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, 
hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla, 
is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy ret-
tegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem 
sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, 
hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek böl-
csességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (1Kor 2:1-5.) 
 

 Egy prédikátor lelkipásztor előtt sohasem lehet kérdés, hogy mi a legfontosabb egy 
szolgálatban, igehirdetésben. Még egy rendszeres bibliaolvasó, bizonyságtevő hívő ember is 
hamar megtanulja, vagy rájön arra, hogy bizonyságtevésének, prédikációjának a központi ré-
sze, vagyis a tárgya Jézus Krisztus kell, legyen. 
 Az egész Szentírás ezt a jelleget hordozza az Ószövetségen át kiteljesedve az evangéliu-
mok leírásában majd, a többi újszövetségi írásokban is. Pál apostol nem csak rájött erre, de 
gyakorlatában példát mutat, és erre neveli olvasóit és hallgatóit. Jézus Krisztusról azt olvas-
suk, hogy beszéde, tanítása lélek és élet. „A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ sem-
mit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.” (Jn 6:63.) 
 A bizonyságtevésünk két útvesztőben válhat hiábavalóvá. Ha könnyelműen, igénytele-
nül, talán a céltudatosság hiánya, vagy amikor túlzottan eszköz centrikussá válik. Fontosabbá 
válik a retorika, a beszéd nyelvi formáinak, alkalmazása érdemi üzenet nélkül. Pál apostol sza-
vai most arról próbálnak meggyőznek bennünket, hogy csak a Lélek erejével szabad szolgálni. 
Beszédünk, csak így válik hatékony bizonyságtevéssé. A cél az, hogy az emberek meggyőződje-
nek Jézus Krisztus, üdvözítő munkájáról, elfogadják a kereszt győzelmét és örök életet nyerje-
nek. E nélkül hiába való lenne minden. Ma ezt úgy is kifejezhetnénk, hogy hiteles, vagy nem, 
amit hirdetünk? 
 Hiteles beszéd, hiteles személytől életből, jöhet. Az apostol élete biztosította ezt a hát-
teret. Az Úrral való kapcsolata, közössége alkalmassá tette őt ennek az erőnek a hordozására.  
Az alázat és önmagam háttérbe szorítás tehet képessé engem is erre. Merítsünk így Pál apos-
tol módszeréből, aminek a gyakorlati eszköze az imádság és az ige. Ha teret adunk a Szentlé-
leknek, amint ő is tette, akkor ez működ-
ni fog nálunk is. Hirdessük Krisztust, mint 
megfeszítettet, feltámadottat! Legyünk 
részéve Krisztus testének, életének! Le-
gyen gyümölcsöző életünk a Szent Szel-
lem által! Az Úr Jézus eltörölte adósleve-
lünket a Golgotán (Kol 2:14.), erőtélsé-
günket felvitte a fára bűneikkel együtt. 
Nincs okom az elbizakodásra, de a csüg-
gedésre sem. Imádkozzunk Isten erején 
nyugvó hitért, életet fakasztó szolgálato-
kért! Ámen 



 

 

Egy apostol, 
aki két ízben találkozott a Feltámadottal 

 
 „Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam 
mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitál-
tak volna, amely ezt mondta: „Amit látsz, írd meg egy 
könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, 
Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Fila-
delfiába és Laodíceába”. Megfordultam, hogy lássam, 
milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 
hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók kö-
zött az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öl-
tözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fe-
hér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz láng-
ja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgá-
sa; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan 
volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy 
halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: 
halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd 
meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; a hét csillag tit-
kát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyüleke-
zet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.” (Jel 1:10-20.) 
 

 János a szeretett tanítvány már részesült húsvétkor abban az élményben, hogy találko-
zott a feltámadt Krisztussal. Fenti igénkben saját maga, leírásában arról számol be, hogy lélek-
ben elragadtatott az Úr napján, Patmosz szigetén. Sok év, évtized telt el Jézus menybemene-
tele után eddig a napig. Bizonyára ő is reménykedet, mint a korabeli szentek, apostol társai, 
hogy egy napon ígérete szerint a Mester, a nagy Király hatalommal visszaérkezik. Életében 
nem ez a várakozás, esetleg időbeni reménykedés volt a leg fontosabb, hanem az, ahogyan ő 
várta a találkozás napját. „Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munká-
ban talál!” (Lk 12:43.) 

 Szolgáló jellemet formáló János hűsége. Az Úr 
részéről nem marad el a jutalom sem, amit meg oszt-
hat az akkori gyülekezetekkel és korokon át, a min-
denkori hívőkkel, az Úr népével. Nem szenvedésmen-
tes a kitartás, a rendkívüli élményig, de megadatott 
egy új feladattal járó jutalom. Ez, olvasóként, vagy ma 
élő, tudatosan Krisztus szolgájaként munkálkodót, bá-
torítással és erővel tölt meg. Ebben az évben is meg-
emlékezünk a menybemenetelről, de az aktuálisabb 
feladat, emlékezni a visszajövetelre tett ígéretére az 
Úrnak, amit a fehérruhások is mondtak (ApCsel 
1:11.).  
 

(folytatás a 7. oldalon) 



 Az a János, aki a kereszt alatt is ott állt, a megfeszítés órájában, aki meggyőződik a feltá-
madás tényiéről, látja Jézust felemelkedni, most mint egy holt esik lába elé. Nem lehet ruti-
nos magatartással lenni az Úrral való találkozásban. Minden eset egyedi és hatalommal, meg-
döbbenéssel jár. Ez nem csak a speciális Teofánia-ra igaz. De minden egyes istentiszteletre, az 
Úrral való közösségi alkalomra, az istenjelenlét tudatában igaz. Ha valós a találkozásod, nem 
tudod testben elviselni rezdületlenül az Úr jelenlétét. Ha meg nem indulni szíved, lelked az 
még a „szent” pillanatokban, az még Isten távolságát jelzi, mint már Izrael életében is tapasz-
talható volt a Sinai hegynél és még nagyon sokszor. 
 János hangot hallott, látott, látta a láthatatlant, megsemmisült a dicsősség fényében, 
és erőt nyert majd feladatot. A nagy eget-földet rengető esemény hátra van, de közzel. Vi-
szont addig is van lehetőségünk találkozni, akár na-
ponta is, vagy ahányszor akarod. „Én veletek vagyok 
minden nap a világ végezetéig!” (Mt 28:20/b.). 
 Az addigi találkozásaink, készítenek a nagy ta-
lálkozásra. Halljuk meg a hangot, adjon az Úr igazi lá-
tást. Fogadjuk el Jézus, a feltámadt Úr parancsát! 
Minket is feladattal bíz meg. Végezzük szolgálatunkat 
örömmel, amikor szemtől szembe találkozhatunk ve-
le! Akkor már nem lesz okunk a félelemre, ha mindvé-
gig hűek maradunk. Jövel Uram hamar!  Ámen 

 

 Ima-körlevelünk 
 május havi elmélkedéseit 

 Bódis László 

 nyugalmazott baptista lelkipásztor 
 írta. 

Cigánymissziós 
konzultációt tartott 

a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa 

 

 A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT) 2014. március 31-én ökume-
nikus cigánymissziós konzultációt tartott szék-
házában. 
 Az összejövetelen különböző felekezetek 
cigánymissziós munkatársai osztották meg tapasztalataikat, valamint világítottak rá a társadal-
mi megítélés nehézségeire. 

Szöveg és fotó: 
Galambos Ádám 


