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Téma:
Élvezzük Isten jelenlétét!

Hogyan kapcsolódik az öröm és a keresztyén élet? Paul-Ulrich Lenz
fogalmazott meg számunkra néhány gondolatot ezzel a témával
kapcsolatban.
Amikor ezt a cikket írom, éppen nagyszombat van, a böjti időszak utolsó napja.
Alkalmas nap ez egyáltalán a téma
átgondolására?
Tegnap
még
Jézus
szenvedésésre emlékeztünk, és eszünkbe
jutott ennek kapcsán számtalan ma élő
ember szenvedése is, holnap pedig – bár
még távolinak tűnik – jön a húsvéti
örvendezés. Ma viszont? Csend, szombat,
nyugalom,
nincs semmilyen
feladat
számunkra, semmi nem látszik a síron
kívül. Isten üdvtörténetének folyamata
megállni látszik ezen a napon. Minek lehet
ilyenkor örülni?
Hitbeli és egyházi hagyományaink, úgy
tűnik, szintén nem az örömről szólnak. Sok
kortársunk számára az „öröm” szó szöges
ellentétben áll azokkal a tapasztalatokkal,
amelyeket eddig az egyházzal, egyházi
alkalmazottakkal, vagy éppen egyházi
programokkal kapcsolatban szereztek.
Szabad örülnünk?
1. Legkisebb fiam konfirmációi Igéjével
kezdem, amely egyike a Bibliában
olvasható bátorító és felszabadító Igéknek:
„Mert Isten minden teremtménye jó,
és
semmi
sem
elvetendő,
ha
hálaadással élnek vele…” (1Tim 4,4)
Ez azt jelenti, hogy mindennek örülhetünk,
mindent élvezhetünk. Lehetséges, hogy az
apostol tévesen fogalmazott? Óvatos
lelkekben felmerül ez a kérdés. Én viszont
szeretném védelmembe venni Pál apostolt,
hiszen teljesen igaza van. Mindaz, amit
Isten kezéből veszek, mennyei Atyám
minden ajándéka tökéletesen jó a
számomra. Ez érvényes gyermekeinkre és
házastársunkra, szüleinkre és unokáinkra,
gyümölcseinkre és feladatainkra, könyveinkre és autónkra, az egyházi vezetésre és
helyi lelkészünkre, a tanulószobára vagy a

szobára az idősek otthonában. Végül is, nem
az a döntő, hogy mim van, hanem hogy Kitől
kapom.
Ennek fényében elmerészkedünk-e addig,
hogy kijelentjük: igenis élvezhetünk egy
filmet vagy egy focimeccset, örömet
szerezhet a színház, ami pedig engem illet,
egy izgalmas krimi olvasása?
Gondoljunk csak bele: Jézust ellenfelei
falánk és részeges embernek tartották, aki
mindenhová meghívatta magát. Pedig mi
sem állhatna távolabb az igazságtól! Ugyanakkor Jézus Isten eljövendő világát újra meg
újra egy ünnepi lakoma képével festi le.
Tanítványait is az esküvői lakoma képével
veszi védelmébe, amikor azzal vádolják őket,
hogy nem böjtölnek eleget. A kánai
menyegzőn pedig gondoskodott a borról, és
nem is akárhogy! Jézus azt mondja: „…én
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt
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Téma:
Élvezzük Isten jelenlétét!

bőségben éljenek.” (Jn 10,10) A mező
liliomai szépségét is példaként használja –
ami azt jelenti, hogy észrevette
ezt a
szépséget, és örült neki, szinte fürdőzött
gyönyörűségükben. Mindez azért lehetett
így, mert Jézus számára az egész élet a
mennyei Atya ajándéka volt, olyan
adomány, amit hálás szívvel élvezhetünk.
Buzdítás: Gondolkozzunk el egy kicsit
hétköznapi életünkről! Kinek a kezéből
vettük adottságainkat és feladatainkat,
erőnket és lehetőségeinket? Vegyük észre
mindezekben Isten hívását arra, hogy
tudatosan örüljünk a hétköznapoknak!

2. Az örömhöz időre van szükség, idő
nélkül nem örülhetünk. Ehhez járul még
egy elgondolkodtató tény: A végesség
tudata nélkül nem tudjuk élvezni azt, ami a
miénk. Aki nem tudja, mit jelent a búcsú,
az nem tud a jelen pillanatainak sem
örülni. Ezt minden szülő jól tudja, akinek
tizenéves gyermeke van: Élvezzük ki a
napokat, amíg otthon vannak, mert eljön
az idő, amikor elmennek. Persze teljesen
más lenne a helyzet, ha gyermekeink
mindig csak itthon ülnének, ha semmi
kilátásuk nem lenne arra, hogy elhagyják a
szülői házat, és kiröpüljenek…
De visszatérve az eredeti témára: „A görög
filozófus Plátón … semmit sem tartott
szörnyűbbnek, mint egy vég nélküli életet.
Mert egy ilyen életben minden, kivétel
nélkül, közömbös lenne. Ha egy embert
megsértek, annak nincs jelentősége, hiszen
a következő 500 év során valamikor
biztosan kibékülünk majd. Ha örömöt
okozok valakinek, az sem számít, mert
valamikor ezer év múlva biztosan
megbántom majd. Minden közömbös és
érdektelen lenne. Plátón szemében egy vég
nélküli élet maga a pokol.”
( Lütz: Lebenslust 147. oldal)
Én ezt így fogalmaznám meg: A végtelenbe
nyúló idő mindent érdektelenné tesz. Mert

éppen a végesség az, amely a naplementét
annyira különlegessé teszi. A megismételhetetlenség teszi lehetővé, hogy élvezzünk
minden lélegzetvételt, minden együttlétet
barátainkkal, minden utat, minden sikeresen
elvégzett munkát. A Biblia üzenetéhez
szorosan hozzátartozik az ember halandósága. Soha nem szépíti meg a halál
fájdalmát. De éppen ennek a halandóságnak
a tudatában lesz minden pillanat értékes.
Ennek a halandóságnak a tudatában hívja fel
a prédikátor is olvasóit, hogy élvezzék
fiatalságukat, ameddig az tart:

„Örvendezz ifjú, míg fiatal vagy, légy
jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya
szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg,
hogy mindezekért Isten megítél téged!
Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és
tartsd távol magadtól a rosszat, mert az
ifjúkor és a fiatalság mulandó! Gondolj
Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem
jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek
azok az évek, melyekről ezt mondod: nem
szeretem őket!” (Préd 11,9-12,1) A
múlandóság tudatából származik a „most”
értéke, hogy idafigyeljünk rá és élvezzük azt.
Buzdítás: Gondoljuk át, hogy viszonyulunk
az időhöz. Miben más ez a mai nap azáltal,
hogy megismételhetetlen?

3. Az öröm kiválasztást és behatárolást
jelent. Nem arról van szó, hogy élvezzük ki
a lehető leggyorsabban, a lehető legtöbb
dolgot. Aki valóban szeretné megismerni, mit
jelent az öröm, az megszívleli Ignatius
tanácsát:
a keveset
kell intenzíven
kóstolgatni. Ez a művészet: a dolgok
élvezete, de korlátok között.
Aki három bécsi szeletet eszik meg
egyszerre, vagy egymagában elpusztít egy
családi pizzát, az nem tud örülni neki, csak
elrontja a gyomrát. Aki egy még oly nemes
borból túl sokat iszik, semmit nem vesz már
a végén észre maga körül. Ennek semmi
köze az örömhöz. Aki egymás után öt filmet
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Megjegyzés az alkalom
levezetésre vonatkozóan:

felépítésre

és

Az állomások összeállításához 2 személynek másfél órára van szüksége. Az
állomások között sok helyet hagyjunk, és
mindegyiknél legyen ott valaki segíteni.
A maximun csoportlétszám
programhoz 25 fő.
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Állomásonként álljon 1 óra idő a csoport
rendelkezésére.
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Felépítés

• Érkezés - köszöntés

igeszakaszt meg akarjuk tapasztalni. És
ehhez kezdettől fogva mozgásba hozzuk a
szöveget!

• A szöveg memorizálása

1.1 Érkezés – köszöntés

2. A 23. zsoltár – egy pásztor szemszögéből

Az első percekben a környezettel és a
résztvevőkkel ismerkedünk, üdvözöljük
egymást, és lassacskán közelebb kerülünk
egymáshoz. Esetleg szólhat közben halk
hangszeres háttérzene.

1. Kezdés

3. Az állomások felkeresése

• 1. állomás: zöld mező, friss víz
• 2. állomás: a sötétség völgye
• 3. állomás: a terített asztal
• 4. állomás: olaj és imádság
• 5. állomás: az Úr háza
4. Befejezés
Visszajelzést ad körben mindenki

Érkezés:

• Minden résztvevő körbe megy a helyiségen.

• Mindenki

egyedül
tempójában.

járja

be,

saját

• Megtekintjük a helyiséget.

• ima

• Megnézzük a falra függesztett dolgokat.

• ének

• Magunk mögött hagyjuk a nap többi

• Áldás

részét.

• Megérkezünk testben és lélekben.
Köszöntés:

1. Kezdés
Áhit at ok at
ált alában
ülv e
t art unk .
Felolvasásra kerül az igeszakasz, majd
meghallgatjuk az igemagyarázatot, esetleg
elmondjuk egyéni gondolatainkat vele
kapcsolatban. Itt másként történik. Az

• Bólintunk egymásnak.
• Integetünk egymásnak.
• Kezet rázunk egymással.
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Erősebb, mint a felkelők hadserege:
Az imádság ereje Ugandában

Mit használ az imádság? Olykor sok hívő ember is felteszi a
kérdést: mit érünk el azzal, ha imádkozunk Istenhez? A következő
ugandai tudósítás arra bátorít mindenkit, hogy tárjuk fel
szükségeinket Isten előtt, és Tőle várjunk segítséget.
Az afrikai Uganda északi részét közel 20 éve
felkelők tartják rettegésben. A Joseph Kony
irányítása alatt működő „Az Úr Ellenállási
Hadserege ” ( The Lord’s Resistance Army LRA ) emberek ezreit mészárolta le, csonkította
meg rettenetesen, vagy tette rabszolgává
rajtaütések során. Fiúkat raboltak el és
kényszerítettek harcra vagy gyilkosságra. 2003
óta az Evangéliumi Alliansz (EA) világszervezetének tagjai a Föld minden részén
rendszeresen imádkoznak Észak-Ugandáért.
Támogatják az ottani keresztyéneket, akik
maguk is évek óta könyörögnek Istenhez, hogy
vessen véget a gyilkolásnak, rablásnak és
fosztogatásnak. De az LRA-nak mindenekelőtt
a keresztyén tevékenységek, a gyülekezetek, a
lelkészek és a rendházak a célpontjai. Az EA
imavezetői keresztyénüldözést látnak ebben,
mellyel szemben lelki eszközökkel, imával
lépnek fel. Havi rendszerességű jelentésük
Észak-Ugandáról is tartalmaz információkat. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
imádságnak ereje van!
Békekezdeményezések
Az első hírlevelet az LRA-ról 2003. május 14-én
kapták meg az EA-hálózat imádkozó tagjai. A
következő hetekben egy békekezdeményezés
során több tiszt és jelentős számú harcos
hagyta ott az LRA-t. Erre válaszként Joseph
Kony , aki médiumként okkult hatalmakkal
tartott kapcsolatot, május 14-én parancsba
adta, hogy minden katolikus missziós állomást
le
kell
rombolni,
a
papokat
és
a
misszionáriusokat pedig hidegvérrel meg kell
gyilkolni. Majd abban a hitben, hogy
megátkozták, vérdíjat tűzött ki Odurkami
anglikán püspök és Tom Okello pünkösdi
lelkész fejére. Az EA világszerte továbbadta ezt
az információt, s következményként a kilátásba
helyezett gyilkosság helyett további harcosok
hagyták el az LRA-t, valamint júliusban 640
gyermeket mentettek ki a lázadók hatalma
alól. Az LRA mindennek ellenére aktív maradt,
így az EA augusztus 27-én kifejezetten az
ugandai kormányért mondott imádságra
szólított fel.

2003.
szeptember
10-én
Musveni
miniszterelnök a határmenti Tesoba utazott, és
az északi lelkészek felkérésére egy böjt- és
imanapot szervezett, amelyen több parlamenti
képviselő is résztvett. Cél: béke az országban,
és Isten beavatkozása az LRA-val szemben.
Szeptemberben több, mint 100 lázadó lépett ki
a mozgalomból, több, mint 250 gyermeket
szabadítottak ki, a hadsereg pedig egy nagy
fegyverraktárra bukkant. Ráadásul a szomszédos, iszlám vezetésű Szudán is megvonta
támogatását az LRA-tól. Azóta, bár az
erőszakos cselekmények nem szűntek meg, az
északon élők mégsem érzik magukat annyira
reménytelenül kiszolgáltatva az LRA-nak, mint
korábban.
Később, 2004. február 24-én a lázadók újabb
szörnyű mészárlást hajtottak végre Lirában .
500-nál több kunyhót gyújtottak fel, és 213
embert öltek meg. Ézsaiás (59,14-20) szavaival
hívott imádságra az EA. Ennek eredményeképpen a Dél–szudáni Népi Felszabadítási
Hadsereg (SPLA) és Kony egy korábbi
szövetségese elkötelezte magát az LRA elleni
harcra. Február óta Moyo és Adjumani
körzeteiben 25 rajtaütést jegyeztek fel: az LRA
h arcosain ak
7 –25
fő s
k is
c sopor tj ai
nyilvánvalóan élelmet és gyógyszert kerestek.
Halottakról nem tudósítottak. Mégis, a
támadások miatt a két körzet 20.000 lakosa
menekült el biztonságosabb területekre. Az EA
tudósítása további imádságra való kéréssel
zárul. Egy helyi lelkipásztor, Joachim Buwembo
egyik újságcikkéből idéz, ami végre felrázta a
dél-ugandaiakat. „A dél-ugandaiak Isten elé
vitték a dolgot. „Próbáld meg Jézussal!”
tanácsolják a keresztyének autóira ragasztott
matricák. Először a hadsereget ünnepelték.
Aztán megfizették az adót. Végre azt akarják,
hogy Isten avatkozzon be.”

Szerző: Peter Schmid
Forrás: www.livenet.ch. 2004. 04. 29.
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