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2010. Ökumenikus Imahét
Január 18. és 25. között
tartottuk a nemzetközi imahetet a keresztények egységéért. Lukács evangéliumának „Ti tanúi vagytok
ezeknek” (Lk 24,48) mondata ihlette az idei imanyolcad témáját, melyet a Keresztény Egység Elősegítésének
Pápai Tanácsa, valamint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Rend Bizottsága határozott meg. A bizottságok által megfogalmazott dokumentum arra buzdít, hogy emelkedjünk felül az evangélium hirdetése és
az ökumenikus párbeszéd között fennálló múltbeli ellentéten. Nem mindenki számára kapcsolódik össze a
missziós tevékenység a keresztények egységének vágyával. Földünk egyes területein éppen a különböző felekezetű keresztény misszionáriusok egyidejű jelenléte okozta a legnagyobb nehézséget az elmúlt évtizedek párbeszédében, ugyanis a hithirdetőket mintegy konkurenciának tekintették – olvasható a nyilatkozat bevezetőjében.
Keresztségünk által egy test tagjai vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy szeretetközösségben éljünk. Isten
Jézusban egymás testvéreivé tett minket, erről kell tanúskodnunk. A keresztények egységének előmozdításának legjobb módja, ha széthúzás nélkül hirdetjük Krisztust.
A keresztények egységéért meghirdetett imahét előkészítő dokumentumát a skóciai keresztény egyházak vezetőire bízták, a száz évvel ezelőtt tartott edinburghi
missziós konferencia emlékére. 1910-ben a konferenciára a protestáns és az anglikán missziós közösségek, valamint az ortodox egyház is elküldte képviselőit.

Ökumenikus imahét: szónok Pathó Gyula
evangélikus lelkész

IV. Évfolyam, 1-3.szám

Feltámadás, mint tény!
Aki a Biblia történeteit igaznak tartjuk, hiszi,
hogy Jézus Krisztus kínhalála után a harmadik napon
testben feltámadt, sokaknak megjelent, utána még
negyven napig együtt volt tanítványaival, akkor pedig
egy felhő eltakarta Őt szemük elől, és azóta senki
nem látta. Nem is fogjuk látni addig, amíg másodszor
nagy dicsőségében visszajön majd ítélni élőket és
holtakat. Mindezt természetesen a hitével veheti
komolyan mindenki. Ugyanakkor viszont éppen
húsvét ünnepén nem szabad elhallgatnunk, hogy
Jézus feltámadásának a ténye semmivel sem
gyengébben dokumentált történeti esemény, mint az
ókor bármely másik történése. Mondok erre néhány
példát. Augustus császár, aki Jézus idejében
uralkodott i.e. 12-9 között foglalta el kicsiny
hazánknak azt a részét, amit akkor Pannóniának
hívtak. Honnan tudjuk ezt? Senki nem volt ott
közülünk, nem vették videóra. Az események
megtörténte után valaki, valamikor leírta, és a
történészek ma ezt tényként kezelik. Ilyenkor szokott
így kezdődni a mondat: mint tudjuk... és jön az állítás.
Vagy ha egy kicsit régebbi, de közismert eseményre
gondolunk, mint tudjuk
i.e. 333-ban Nagy Sándor
Issos mellett legyőzte a perzsákat. Senki nem látta
közülünk, mégis ha szó van róla, senki nem
kételkedik ebben. A Krisztus feltámadása ezeknél is
megnyugtatóbban dokumentált történeti esemény.
Miért? Mert szemtanúk írták le mindjárt az esemény
megtörténte után.
Van a Bibliában egy névsor. Nem egészen húsz évvel
Jézus feltámadása után valaki összeállította azoknak a
listáját, akik Jézust ismerték kereszthalála előtt,
végignézték kínhalálát nagypénteken, és néhány
nappal később látták, hallották, találkoztak vele.
(Kérem, olvassuk el ma az 1Korintus 15. fejezetét,
mert ez olyan szenzációs didaktikával megírt fejezet,
ahol Pál apostol a lehetséges kételkedő kérdéseket is
felteszi. Többször így kezdődik egy szakasz: de
kérdezhetné valaki... s akkor leír egy kételyt, ami ott
lehet bennünk, s elmondja rá a választ.) Így hangzik
ez a névsor a fejezet elején: „ Krisztus meghalt a mi
bűneinkért, az Írások szerint, eltemették, és
harmadnapon feltámadt, az Írások szerint.
Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek., aztán
megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre,

2. oldal

HÍRLEVÉL

Később egyszer több mint ötszáz testvérnek jelent
meg, ezek közül legtöbben még élnek, néhányan
azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent
meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint
egy elvetéltnek, megjelent nekem is.” Miután
megállapítjuk, hogy Jézus feltámadása pontosan úgy
történt, ahogy Ő azt előre megmondta, ezek után
észre kell vennünk, hogy az, hogy feltámadt, az
akkori embereket is arról győzte meg, hogy Isten
Jézus Krisztus kínhalálát elfogadta mindannyiunk
helyett bemutatott érvényes áldozatnak. Ez kicsit
elméletileg hangzik, de nagyon gyakorlati
következményei vannak. Mert egyebek között az
következik ebből, hogy aki ezt hiszi, aki Jézusban
hisz, azt az igazságos Isten nem mint büntetést
érdemlő bűnöst tekinti, hanem igazzá nyilvánítja.
Erről a Biblia sok helyen beszél. A másik, ami Jézus
feltámadásából következik, ez az egyszerű igazság,
hogy akkor Ő él. És ha él, akkor betű szerint igaz az,
amit ígért: tiveletek vagyok minden napon. Elég
tudatos-e ez azokban, akik Jézus Krisztusban
hiszünk? A hívőknek megadatik az, hogy Jézus
szüntelen jelenlétében töltsék napjaikat. Mit jelent ez
a gyakorlatban, a hétköznapokban? Ilyeneket:
megmondta, hogy ahol ketten vagy hárman
összejönnek az Ő nevében, ott van közöttük.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy minden misén itt
van közöttünk? Vagy amikor otthon ketten
elcsendesedünk imádkozni, hogy a nagy harmadik
jelenlétében élhetünk? Ezért van értelme annak, hogy
imádkozzunk. Ezért nem csak mennyezetig hatol az
imádságunk, hanem mivel Ő él, hallja. A múltkor
kérdezte valaki egy másiktól, aki kételkedve beszélt
az imádságról, hogy tudod te azt, hogy az Úr Jézus
hallja, amit mondasz. Ezek banalitások, de fontos,
hogy el ne felejtsük. Mivel Ő él, ne felejtsük el, hogy
hatalmas képviselőnk van a mennyben. Ő azt
megígérte, hogy az övéiért szüntelenül imádkozik, az
övéinek helyet készít az atyai házban. Nem itt kell
nekünk sok százezer forintos kriptákat építtetnünk.
Mi értelme van annak? Azt a pénzt oda kellene adni a
rászorulóknak. Van nekünk elkészített helyünk a
mennyben. Aki Őhozzá tartozik, az erre a hatalmas
közbenjáróra és képviselőre számíthat.
Ő
feltámadásával legyőzte a halált. A halál ellenségünk
és halál ellen nincs orvosság. Mindannyian ki
vagyunk szolgáltatva neki teljesen tehetetlenül. Jézus
azonban feltámadásával, mint utolsó ellenségünket,
legyőzte a halált. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy
a hívő nem fog ugyanúgy meghalni, mint bárki más,
hanem azt, hogy amikor meghalunk, az egyáltalán
semmit nem változtat a lényegen. Ugyanúgy
Krisztushoz tartozunk, ugyanúgy, sőt még inkább
kiteljesedik számunkra az az élet, amit Ő maga jelent,
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és ez kivesz az ember szívéből sok felesleges
szorongást, találgatást, félelmet. Végül azt említem
meg, hogy a hívő ember erkölcsi felelősségének és
tartásának is Krisztus feltámadása az alapja. Olyan
jellemző, hogy ezt a hosszú fejezetet ezzel a
mondattal fejezi be az apostol. 58. versen keresztül
taglalja a feltámadással kapcsolatos kérdéseket, és az
utolsó mondat: „Legyetek tehát állhatatosak és
kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél
többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr
ügyében való fáradozásotok nem hiábavaló. Éppen
ezért, mivel Krisztus feltámadott és él, úgy éljünk,
mint akik tudjuk, hogy érdemes az Ő tanácsai,
parancsai szerint élni. Nem hiábavaló az, amit így
teszünk, és úgy éljünk, mint akiknek tudni kell, hogy
felelősek vagyunk neki. Olyan jellemző, hogy Pál
apostol a rabszolgáknak is azt mondta: Még ha
gonosz uratok van, akkor is dolgozzatok becsületesen,
tudván azt, hogy a ti Uratok a mennyekben van, és
tőle kapjátok munkánk jutalmát.
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Korponai Istvánné Váradi Etelka ( élt 88 évet )
Bencsik Péterné Kakuk Mária (élt 84 évet )
Romhányi Mátyásné Váradi Etelka ( élt 99 évet )

Nagyheti szertartások
» Virágvasárnap: a barkaszentelés, körmenet és az
ünnepi szentmise 8.30-kor kezdődik. Szentbeszédet
mond: dr. Pintér Gábor atya.
Du. fél 5 órakor Csépán kerül sor a Passió c. film
levetítésre , melyre szeretettel hívom és várom a
testvéreket.
» A nagyheti szertartások Csépán lesznek megtartva. Ha szükséges, buszt is indítunk.
Szertartások kezdete:
Nagycsütörtök, Nagypéntek este 18.30 óra
Nagyszombat, feltámadási liturgia 19 óra
» Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise de. 9. 30-kor.
Szeretettel várunk mindenkit!
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