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Anyáknapján

Jézusom, kérlek, nézz reám,
És áldd meg édes jó anyám!
Mindig ragyogd be éveit,
Töröld le hulló könnyeit!

Áldd meg, ha szolgál minekünk,
és ha imát mond érettünk,
Te hallgasd meg, ha felsóhajt!
Erősítsd szívét, vigasztald!

Hála jó anyánkért neked!
Hallgasd meg kérő gyermeked!
Áldd meg őt, egész életét!
Irgalmaddal te óvd, te védd!

Malmivaara Vainő



Hírlevelünkbe a május havi áhítatokat

Gyurkó Donát Sámuel
metodista próbaidős lelkész,

Szekszárd

írta

Krisztussal az élet hétköznapjaiban

Jézus és Tamás ― Mit kezdjek a hitetlenséggel?

János evangéliuma 20,19-29., Apostolok cselekedetei 5,27-32.

„Hitetlenséged aggaszt.” ― Darth Vader
(Ezzel a mondattal kezdi a témában Hit és kételkedés c. könyvét Timothy Keller is.)

A hitetlenség kultúrája

A kereszténynek nevezett Európa vallása
tulajdonképpen nem a kereszténység. Ha-
nem egy a kereszténység hiteltelenségére
épülő én központú ateizmus. A hitetlenség
kultúrája  ez,  amelyben élünk.  Egy olyan
vallás, ahol azért talán hiszünk valami ter-
mészetfelettiben, de azt főleg azért, hogy
kizárhassuk  az  életünkből  az  életidegen
keresztény egyházi tanítást. És ha hiszek
Istenben, akkor az az én Istenem. Szerin-
tem ilyen. Mi építjük fel a saját gondolata-
inkból az Istenünket. Esetleg szerető, de
nem  Mindenható,  nem  bántó,  nem  szól
bele és nem érthető.  Vagy esetleg kicsi-
nyes kegyetlen és büntető.

Egy barátom, Kese, vallásos nevelést ka-
pott, aztán úgy 16 éves korára megutálta
az  egészet  és  vénasszonyos  mesének
tartja, ha csak szóba hozom, kirázza a hi-
deg. Az embereknek igenis van vallásos
múltja  és  vallásos  meggyőződése.  Akik
nem találkoztak a Feltámadottal, hisznek,
csak  másban  hisznek.  Mint  Tamás:  hi-
szem, ha látom. Nem hiszem, mert sosem
látom, abban hiszek, amit látok. magam-
ban, a lehetőségeimben, az én Istenem-
ben.



Hitetlenség bennünk

Amíg Jézus velük volt, a tanítvá-
nyok mentek városról városra, ta-
nítottak,  gyógyítottak,  hirdették
Isten  országát,  hirdették  azt,
hogy bizony Isten uralkodik. Ami-
kor Jézus meghalt,  bezárkóznak
és összegyűlnek egy házba a fé-
lelem miatt. „Gyermekeim, ti az Is-
tentől  vagytok,  és  legyőztétek
őket, mert nagyobb az, aki benne-
tek van, mint aki a világban van.”
(János első levele 4,4.) Ha a ke-
resztények  félnek  bizonyságot
tenni, akkor azt hitetlenségből teszik. A Jézussal való személyes találkozás hiányából. A hitetlenség
kultúrája vette körül mindig is Jézust és a követőit, és ez hatással van ránk. Érdemes megnézni, ho-
gyan viselkedtek az első keresztények, amikor terror érte őket. (Apostolok cselekedeteiről írott könyv
4-5. fejezete.) A gyülekezet vezetőit elfogják. A többiek pedig bezárkóznak és rettegnek? Egyáltalán
nem. A gyülekezet összegyűlik imádkozni, amikor fenyegetés éri őket. Két dologért imádkoznak 1. Is-
ten tegye azt, amit jónak lát. Tegyen bizonyságot önmaga mellett. 2. Adjon bátorságot a bizonyságtétel -
re. A hitetlenséget ki lehet zárni, fel lehet építeni egy közönyösséget, semlegességet, de az nem bé-
kesség. A közöny az elutasítás legdurvább formája. Amikor támadok valakit, az azt jelenti, hogy nem
tudok vele mit kezdeni és meg akarom változtatni. Amikor nem támadom, akkor az azt jelenti, hogy be-
letörődtem: ő ilyen. Ismerős? A terrornak sok formája van: közöny, hát mögötti beszéd, hátba támadás,
nyilvános támadás, folyamatos tiltakozás. Az első keresztények békességre törekedtek mindenkivel,
szerette őket az egész nép, de nem kötöttek kompromisszumot a hitük dolgában. Naponta összejártak
imádkozni, hogy megtörjék a kenyeret és közösségben legyenek egymással és a Feltámadott Jézus-
sal. Számukra Jézus igazán élő volt. A terrorra ezért imádsággal feleltek. Keresték a kapcsolatot, a ve-
zetést.  Saul terrorcselekményeire is bizonyosan így feleltek.  Ezért  találkozott  Jézus a damaszkuszi
úton Saullal. Az imádság azt jelenti: tudom, hogy Isten meg tudja változtatni a dolgokat körülöttem és
kérem hogy adjon bátorságot, hogy megtegyem azt, amit nekem kell. A keresztény Európa hogyan felel
a terrorra? Hadsereget küld, határokat húz, fegyverkezik: ellenséget kiált. Amikor a félelem kerekedik
felül bennünk, amikor eltávolodunk Jézustól, bezárkózunk. Keresztényekkel vesszük körül magunkat,
de legalább is jó emberekkel. Inkább áldás az, ha nem tudjuk kikerülni a hitetleneket! A gyermekeink
kérdéseire hitelesen kell felelnünk, a hitetlenség támadása kihozza belőlünk a hiteles tanúságtételt.
„Jézus Krisztus feltámadt a halálból és ennek a tanúi mi vagyunk.” (Apostolok cselekedeteiről írott könyv
5,32.)

BALAVÁNY GYÖRGY írja a  HVG-ben:  „Jó
pár  éve  egy  kisvárosban  tartottam
evangelizációs sorozatot, és este a he-
lyi  lelkészekkel  beszélgetve  felvető-
dött, hogy vajon miért járnak ilyen ke-
vesen  efféle  alkalmakra.  A  válaszok
nagyjából a következők voltak: 1. ilyen
a korszellem, ma már nem érdeklik az
embereket  a  lelki  dolgok,  2.  van  a
szomszéd városban egy szekta, az szip-
kázza  el  a  híveket,  3.  úgy  látszik,  a
Szentlélek  most  épp  nem  buzdította
fel a környék lakóinak szívét, hogy el-
jöjjenek.  Érdekes,  hogy  a  kiüresedés
miatt a lelkészek voltaképp 1. Az em-
bereket 2. a korszellemet 3. a szektá-
kat 4. magát Istent okolták, de az fel

sem merült, hogy a gyülekezetnek kéne változnia.” (forrás: http://hvg.hu/velemeny/20160328_Keresz-
teny_dzsihad)



Mit kezdjek a hitetlenséggel?

Megértem az ateistákat.  A hit  nem egy
képesség. Ajándék, ami a személyes ta-
lálkozás  következménye.  A  találkozás
Jézus  Krisztussal  a  lényeg.  Tamást
győzködik: „láttuk az Urat!” Nem hat. Jé-
zus ismét  megjelenik,  amikor  Tamás is
ott van. Ez a mi esélyünk, hogy Jézus is-
mét csak megjelenik, ismét csak látható-
vá lesz a számunkra. Újra közel jön, el-
oszlatja a félelmeinket. Hogyan lehet ta-
lálkozni a Feltámadottal? Kapcsolat. Ta-
másnak a barátai voltak ezek az őrültek,
akiknek az volt  a meggyőződése,  hogy
Jézus él. És Jézus a közösségben jele-
nik meg. Vannak különös utak, mint Sau-
lé, de azt láthatjuk, hogy a legtöbb esetben Jézus az ő jelenlétét az egységben imádkozó keresztények
közösségének adja. Ha ketten vagy hárman. Ezért nem csak üres duma, ami az imatémáink között
van: imádkozzunk megtérésért és készségért a bizonyságtételre.  Az ébredő erő című filmben az idős
Han Solo (HARRISON FORD) szól a fiatal társaihoz: „Ez a mese az erőről, a jedikről ― én is azt hittem, hogy
csak mese és legenda, de higgyétek el, mind igaz.” Elhiszik neki, mert hiteles. Elhisszük neki ― ihletett
pillanat. A Jézussal való találkozás úgy kezdődik, hogy lesz egy hiteles keresztény barátod. Sokszor
bennem nagy a bátorság megszólítani embereket, de lusta vagyok imádkozni is értük egyen-egyen-
ként, naponta. Mások buzgón imádkoznak, de nehezebben jutnak el a bizonyságtételig, mert úgy gon-
dolják: az Isten dolga. „Mi vagyunk a tanúi” ― mondják az apostolok. Ez imádságot és bátorságot kö-
vetel. Jézus Lelke által bennünk él és munkálkodik ― ő a szövetségesünk. Biztat a bizonyságtételre,
jelenlétével erősít, ha meggyengülünk, helyzetbe hoz bennünket. Nélküle is lehet, csak gyümölcstelen.
A lábtörésem kapcsán többekkel találkoztam a traumatológián. Amíg a saját nyomorúságommal voltam
elfoglalva, észre se vettem másokét. Isten kegyelme az, hogy kijózanított az önsajnálatból és közel jött
hozzám: volt lehetőségem bizonyságot tenni.

Találkozni Jézussal

Jézus tapintata, finomsága és bátorsága a hitetlen gyermekei felé elképesztő. Nem erőszakos, nem
vádló. Gyere ide Tamás! Jöjj és lásd! Tapasztald meg, hogy valóban élek!  „Én Uram és én Istenem!”
Mennyi tapintat, mennyi türelem és micsoda bátorság. Tessék. Érintsd meg a sebeimet és győződj meg
róla! Mondhatsz nemet! Ha valaki Jézussal találkozik, mondhat nemet. Világosan emlékszem egy bará-
tomra. Hat éve, 14 évesen, hosszan beszélgettünk egy ifjúsági táborban, sorolta az érveit, hogy miért
nem tér meg most. Nagyon fontos neki ez a közösség, bárcsak mindig itt lehetne, de vannak más bará-
tai. Nem akar választani. Abban az ifjúsági táborban akkor 5 fiatal adta át az életét, akikről tudok, ma
mindannyian Krisztussal élő bátor fiatal keresztények. Ő, azóta is bolyong és ingadozik közösségek és
barátok között. De van egy másik, aki akkor nem adta át az életét, de az óta Jézus megkereste és
megtalálta. „Hitetlenséged aggaszt.” Jézus milyen szomorú lett, amikor a gazdag ifjú elfordult tőle. És
mégis lehet nemet mondani. Kese elutasítja az egyházat, de mi mégis barátok lettünk, ha elmondom a
bizonyságomat, ha elmesélem, mit miért teszek és remélek, elfogadja. Még nem találkozott Jézussal,
de minden találkozásunk egy új esély. Milyen boldog pillanat az, amikor igent mondok Jézusnak, ami -
kor újra találkozik velem, pedig nem érdemelem.

A hétköznapjainkban a hitetlenség kultúrájában élünk és a saját hitetlenségünkkel és félelmeinkkel küz-
dünk. Valós találkozásokra van szükségünk Jézussal. Hogy Ő cselekedjen és nekünk adjon bátorsá-
got. Az imádságunknak legyen ez a két fő iránya! Amikor hívjuk a barátainkat, hogy találkozzanak ve -
lünk, vagy keresztény barátainkkal a gyülekezetben, azzal Jézushoz fordulunk. Csak Ő tud hitet adni. A
mi hitetlenségünket és félelmünket is csak az Ő közelsége űzi el. Ő nyugtat meg, indít és ad biztonsá-
got és bátorságot: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek benneteket” ―
a hitetlenség fiaihoz. Ámen.



Kedves Testvéreink!

Havi  hírlevelünkbe,  amely  számos felekezet  gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut  el

elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan

ismerősük, aki havonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT e-mail címére küldött levélben

adják meg az ő e-mail címét, és a következő hónaptól eljuttatjuk arra a címre is hírlevelünket!

Testvéri szeretettel:

„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői






