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Apostoli atomfizika
2Péter 3:10-13
Elekronmikroszkópja nem volt
az egyszerű halásznak.
Kvantumelmélethez nem értett.
Nem ismert rádiumot, uránércet,
atommodellt, gammasugárzást,
antianyagot, ionizációt.
Hírét sem hallotta radioaktivitásnak.
De látó szemébe
Hirosima vakító fénye lobbant,
s míg levelet írt:
sercegő lúdtolla alatt
egy világ összeroppant…
El fog jönni a nap
s az elemek lángolva felbomlanak!
Ítélet az, ha végkép szerterobban,
amit Isten egységgé teremtett.
Ha széthull a család,
széthull Isten népe,
az emberi elme,
önző egyénekké a társadalom,
– akárcsak az atom.
El fog jönni a nap:
ég-föld lángbaborulva felbomlanak!
Ítélet tüzében széthull a világ,
felcicomázott,
agyonkutatott,
bálványozott világunk.
De – mert Ő ígérte –
szentül, kegyesen élve,
új eget és új földet várunk.
Siklós József

Hírlevelünkbe a november havi áhítatokat

Görög Zoltán
evangélikus lelkész (1-3.) és

Balogh László
debreceni római katolikus plébános (4.)
írta
„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és
megalapozni.” (1Pt 5,10.)
Gyermekkorunkban édesapánk sokszor mondta nekünk: Jól rágd meg a mondandódat. Hadd legyen
az jó tápláléka azoknak, akiknek szólsz. ― Erre hívlak most Benneteket: Jól rágjuk meg együtt, közösen ezt az igeverset! Hadd legyen hasznunkra ez a mai bibliai táplálék! Ezt a hosszú igét bontsuk ki sebb részekre!
1. A minden kegyelem Istene ―
Isten kegyelmes. Ezt tudjuk. Sőt,
sokszor át is éltük. De itt többről van
szó, mint arról, hogy Isten kegyelmes. Arról van szó, hogy minden és
mindenki, aki vagy ami szembejön
velünk ― az mind Isten szeretetében van. Még a rossz is! Elég csak
József és testvéreire gondolnunk: Ti
rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Valójában:
minden kegyelem!
2. ... elhívott titeket Krisztusban
― Isten küldetésében járunk. Nem
saját bölcsességünket villogtatjuk,
nem a magunk humanizmusát gyakoroljuk. Isten bízott meg minket.
3. … miután rövid ideig szenvedtetek ― igen, van szenvedés. Nekünk is. A világnak is. Nem is kevés.
De Péter apostol ― nyilván Mestere
után, az Ő szellemében ― azt
mondja, hogy ez rövid idő. A szenvedés rövid idő. Mert ez után Isten…
4. … maga fog titeket felkészíteni,
megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Amikor Isten kezébe veszi a dolgokat, akkor lerövidül a szenvedés ideje. Felkészülünk a lehető rosszra is, mert Isten maga készít fel minket. Bensőképp
megszilárdulunk, mert Isten megszilárdít minket. Megerősödünk, mert Ő megerősít. Szilárd alapon, biz tosan fogunk állni, mert Isten maga az alap.

„Ti viszont ne így tegyetek…” (Lk 22,26.)
Köztudott: az ország megosztott. Vannak, akik szeretnék, hogy újra egyek legyünk, együtt gondolkodjunk, együtt tegyünk. Igen, vannak ilyen hangok, ilyen emberek, de sajnos, elég kevesen. Az egyház
pedig ― ha szól is egyáltalán ― gyenge hangon szól, pedig ez küldetése lenne.
Sőt az egyház is sokszor
megosztott. Teológiai, politikai
kérdésekben, személyes kapcsolatokat tekintve, stb. Természetes, hogy vannak különféle vélemények, az egyházban is. De! Ebből nem
szabad ‘kabinet-kérdést’ csinálni. Nem szabad összevesznünk, haragudnunk a
másikra. Engedjük meg, hogy
a másiknak is lehet igaza;
nem én vagyok a tökéletes,
akit követni kell. Jézust kell
követnünk, az Ő szelídségét,
önzetlen szeretetét. „Az az indulat legyen bennünk…” Hisszük, hogy Általa lett és van bocsánatunk. Akkor pedig nincs jogunk a másikkal szemben fölényeskednünk. Ne nyomorítsuk meg egymást a saját önigazságunk hangoztatásával
vagy arra utaló magatartásunkkal. Ne nyomorítsuk meg küldetésünket azzal, hogy a saját igazunkon
kívül másét nem fogadjuk el. Családok, életek rokkannak ebbe bele. Mondhatnék konkrét eseteket, de
felesleges. Tanuljunk a másik számára hasznossá lenni! De jó lenne, ha a tanulást saját magunkon
kezdenénk!
Segítsen minket ebben az Örökkévaló!

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül,
amíg közel van!” (Ézsaiás 55,6.)
Miért? Nincs mindig közel? „Nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”
Pál apostol mondta ezt Athénben, az ApCsel 17,2728. szerint. „Ki választhatna el minket a Krisztus szeretetétől? … Meg vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek … sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az
Isten szeretetétől.” (Róma 8,35-39.) Senki és semmi
― illetve csak egy valaki: mi saját magunk választhatjuk el magunkat Istentől. Mély meggyőződésem
az, hogy Ő soha nem távolodik el teremtményeitől
― ide értem azokat is, akik nem keresik látványosan
az Ő közelségét. Ha nem vagyunk közel Istenhez,
ez csak rajtunk múlik. Amikor türelmetlenek, meggondolatlanok vagyunk valakihez szóval vagy tettel,
ez azért van, mert ― akkor legalábbis ― eltávolodtunk Istentől.
Nagyon szeretem a szép verseket. Az Istent kereső
költő, JÓZSEF ATTILA sorai jutottak eszembe: „Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot.” Ő mindig a közelünkben van: hogy velünk örüljön; hogy segítsen a nehéz úton. Ott volt a bala tonszárszói sínek mellett is ― milyen kár, hogy akkor nem gondolt erre a költő. Milyen kár, hogy nem
mindig tudatos bennünk a nehézségeink közben: „Hiszen Isten mellettem van! Nincs mitől tartanom.”

Van egy másik lehetőségünk is arra, hogy ráeszméljünk Isten közelségére. BOROS LÁSZLÓ katolikus teológus szépen fogalmazta ezt meg: „Kerestem Istent: elrejtőzött előlem. Kerestem önmagamat: nem találtam. Kerestem testvéremet, és megtaláltam mind a hármat.” Ha ki tudok lépni az önmagammal való
foglalkozásból és szeretettel, segítőkészen tudok emberek rendelkezésére állni, biztosan megtapaszta lom Isten boldogító közelségét.
Lassan új egyházi évet kezdünk. Isten nevében, az Ő közelségében induljunk! Így legyen!

„Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Isten”. (Jn
17,3.)

Vajon milyen lehet az örök élet? Nagyon kevés fogalmunk van róla. Ezért különösen értékesek Jézus
azon szavai, amikor az örök életről, túlvilágról szól. Valószínű őt is korlátozták az információk átadásá ban az emberi észlelés, felfogóképesség határai. Itt tömören megfogalmazza az örök élet lényegét: is merni az egyedül igaz Istent. Ez teljesen hihetően hangzik. Csodálatos lehet ismerni Őt.
Ismerem az egyedül igaz Istent? Nem merném állítani. Vannak fogalmaim Róla. Talán tapasztalásaim
is, de az ismeréséig hosszú az út. Azok a kis tapasztalások mindenesetre biztatóak. Egy-egy lelkigya korlat istenközeli csendje, vagy a szülő, házastárs, testvérbarát feltétel nélküli szeretetének biztonsága,
vagy a tavaszi virágos, madárdalos rét Teremtőt ünneplő illata ― mind az Isten-tapasztalásnak egy-egy
kis villanása a lélekben.
Természetesen minden vallás azt állítja, az ő Istene az egyedül igazi. Napjainkban viszont egyre többen úgy gondolják, a különböző vallások Istene ugyanaz, csak más megközelítésben, más kultúrákba,
hagyományokba, mondavilágokba ágyazva. Tudjuk, Istenre hivatkozva nem csak a mi egyházunk, de
más vallások, felekezetek képviselői is sok tévedést tanítanak, sok gazemberséget elkövetnek, me lyekhez Istennek semmi köze.
Nem spórolhatom meg a magam küszködését, keresését, hogy megtaláljam az én egyedül igaz Istene met. A feladatom pedig, az általam megtalált, s Jézus által is bemutatott „egyedül igaz Istent” a legjobb
lelkiismeretem szerint követni, életemmel szolgálni.
(Balogh László, Debrecen.)
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