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A hónap igeverse egy különleges fejezetből van kivágva a Római levél közepéről. Pál 

apostol erőteljes kifejezésekkel ír arról, hogy két világ küzd értünk, két világ küzd ben-

nünk. Test és Lélek vágyai és cselekedetei feszülnek egymásnak életünkben. De még-

sem valami dualista világszemléletről a sötétség és világosság mindig döntetlenre álló 

kiegyenlített küzdelméről van szó. Pál egyértelműen hangsúlyozza: Isten világa, az élet 

hatalma győzött a halál felett. És nincs olyan erő és hatalom, ami ebből a világból ki-

szakíthatna, ha már egyszer részesei lettünk. Ezért, bár ebben az életben sokszor kell 

szenvedéssel, fájdalommal, veszteséggel szembesülnünk, nem ezeké a végső szó. Sőt, 

olyan nagyságrendbeli különbségek vannak közöttük, hogy lehetnek bármily nagyok a 

fájdalmaink és nyomorúságunk ebben a világban össze sem hasonlíthatók Isten orszá-

gának örömével és dicsőségével sem minőségileg, sem mennyiségileg. 

Persze nehéz erről szavakkal meggyőzni valakit. Isten gyermekeként azonban létező 

valóságként tapasztalható meg, hogy Isten világa belép ebbe a világba, és elkezdi át-

formálni azt. Mélységet, célt, értelmet ad az életünknek, s benne szenvedéseinknek is. 

Szépen szól erről 356. énekünk: „Igen, Atyám, ha hű karod vezérel, s közeleg fényivel 

a messze cél, Kísértés, támadás viharszelével Pokol hatalma is feléd segél.” 

Egy kórházi kórteremben írom e sorokat, ahol mindennapi tapasztalat, hogy egy-egy 

rossz mozdulat, egy másodpercnyi idő alatt bekövetkezett baleset micsoda fájdalmakat, 

szó szerinti töréseket tud okozni. Sokszor talán hosszadalmas a gyógyulás, a sebek 

beforrásának ideje. Küzdelemmel jár a talpra állás, fájdalommal a lábadozás is. De 

ezek már a gyógyulás fájdalmai. És miközben az ember küzd a bizonytalansággal, be-

lekapaszkodik az ápolók legkisebb reményt adó ígéretébe is. De természetesen a legna-

gyobb biztonságot az adja, amikor a főorvos határozottan kijelenti: van gyógymód, van 

kezelés, gyógyszer, mely gyógyulást adhat. 

A mi életünkről mindezt már kimondta a legnagyobb orvos. Nem csak vár ránk orszá-

gában, hanem velünk járja a gyógyulás útját, biztos kézzel vezet, akkor is, ha mi elbi-

zonytalanodnánk. Szeretné gyógyítani testünket, lelkünket, kapcsolatainkat, családjain-

kat, közösségeinket. Gyógyulásunkon keresztül pedig gyógyírt adni az erre sóvárgó 

világnak. 

Győri Gábor Dávid 

A kereszténység volt az első, s mindmáig legnagyobb világvallás, amely az Isten országá-

ba való meghívás szempontjából nem ismert el kirekesztő határokat sem faji, sem nemi, 

sem társadalmi – azaz rangra és vagyonra alapozott –, de még vallási szempontok alapján 

sem. Az Úr az egész föld teremtője, Jézus Krisztus az ember, minden ember megváltója. 

Ezzel természetesen együtt járt az is, hogy folyamatosan átlépte népek, nyelvek és kultú-

rák, birodalmak és politikák választóvonalait is. 

Manapság – legalábbis az Egyesült Államokban és Közép-Európa országaiban – sok szó 

esik arról, hogy a világon a legnagyobb üldöztetés éppen a keresztény közösségeket és 

egyháztagokat éri. Az OpenDoors alapítvány a napokban tette közzé a 2019-es év politi-

kai világtérképét, amelyen színezéssel jelzi, hogy mely régiókban, mely országokban a 

legveszélyesebb a hitélet és fenyegetett az életben maradás a keresztények számára. Bár 

az elemzés erősen nyugati szemléletű – azaz elsősorban a garantált lelkiismereti és vallás-

szabadság alapján minősít –, mégis világos képet fest: világunkban a konfrontáció és el-

nyomás a nagy világvallások és világnézetek zónáiban a legnagyobb. Az iszlám, a hindu-

izmus és a kommunista államok mellett csupán a latin-amerikai drogbárók által vezényelt 

tömeges gyilkosságok kaphattak helyet a listán. 

Sok ezer, olykor tízezer keresztény felebarátunk esik áldozatul évente (!) a vallásüldözés-

nek, melynek túlnyomó többségben a keresztény hitűek az áldozatai. Felelősséggel és 

imádsággal tartozunk értük, de azzal is, hogy megismerjük életük összefüggéseit, sorsuk 

nehézségeit. Gyülekezetünk bibliaiskolai alkalmain minden hónapban képzeletbeli látoga-

tást teszünk egy-egy kisegyháznál, melyekről a hírekben sokat hallhatunk, de részleteiben 

alig szinte egyáltalán nem ismerjük, nem értjük őket. A világ első keresztény államát 

megalapító örmények, az arab tengerben helyüket hűséggel vállaló koptok, a Kaukázus 

gyakran fellángoló vidékén élő grúzok kicsit a kereszténység mostohagyermekei lettek az 

elmúlt századokban – kapjanak helyet ezután gondolatainkban, ismereteinkben, imádsá-

gainkban! 

„Szorongattatunk, de nem szorítanak sarokba…” – mondhatjuk Pál apostollal itt, Európá-

ban. Hálásak lehetünk, hogy minden méltatlan vita ellenére sem kell megismernünk az 

üldöztetés véres valóságát! Ez arra kötelez minket a még fennálló kegyelmi időben, hogy 

megtanuljuk a hűséges vallástételt távoli testvéreinktől, s lehetőségeinkhez képest ne mű-

ködjünk együtt abban, hogy a konfrontáció és üldöztetés térképére egy napon Európa is 

felkerüljön: sem a vallási összecsapások, sem a politikai ideológiák, sem a drog- és médi-

abárók elvakult érdekei miatt! 

Dr. Korányi András 
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03. va Vízkereszt 4. vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet -  úrvacsora 

 Jézus edzőtáborában - Gyermekfoglalkozás 

04. hé 15.30 - Tere-tori 

05. ke 17.00 - Bibliaiskola 

07. csü 15.00 - Bibliaóra 

08. pé 19.00 - imakör 

09. szo 9.30 - Ifjúsági kör 

 15.00 - 3D DerékhaDalosDélután - Középkorúak köre 
 

10. va Vízkereszt utolsó vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet  

 Születésnaposok köszöntése 

 Jézus edzőtáborában - Gyermekfoglalkozás 

11. hé 15.30 - Tere-tori 

14. csü 15.00 - Bibliaóra 

15. pé 19.00 - imakör 
 

17. va Hetvened vasárnap 

 10.00 - istentisztelet  

 Bábozás - Gyermekfoglalkozás 

18. hé 15.30 - Tere-tori 

21. csü 15.00 - Bibliaóra  

 18.00 - Presbiteri gyűlés 

22. pé 19.00 - imakör 

23. szo 9.30 - Ifjúsági kör 
 

24. va Hatvanad vasárnap 
 10.00  - istentisztelet  

 Jézus edzőtáborában - Gyermekfoglalkozás 

25. hé 15.30 - Tere-tori 

28. csü 15.00 - Bibliaóra  
 

01. va Ötvened vasárnap 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

 Jézus edzőtáborában - Gyermekfoglalkozás 
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27. va Vízkereszt ü. után 3. vasárnap  

 10:30 – istentisztelet  

30. sze 10:00 – Bibliaóra 

 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

01. pé 18 óra – Férfiak eledele
 

03. va Vízkereszt utáni 4. vasárnap 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

06. sze 10 óra – Bibliaóra 

07. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 

08. pé 19 óra – HÁZASSÁG HETE A  PIKBEN 

Előzetes regisztráció szükséges!!! 

egyutmenten@gmail.com címen 

09. szo CSALÁDI NAP 10-16 óráig Benne: Papírszínház a kicsiknek,  

 Hűség – beszélgetés a felnőttekkel, társasjáték klub, közös ebéd 
 

10. va  Vízkereszt u. utolsó vasárnap 

 10:30 Családi istentisztelet  

Szeretetvendégség 

       SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

13. sze 10 óra – Bibliaóra 

14. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 
 

17. va Hetvened vasárnap 

 10:30 Istentisztelet 

19. ke 18:30 – Boldogság óra  

 Kondor Péter püspök úr igemagyarázata a Boldog mondásokról 

20. sze 10 óra – Bibliaóra 

21. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – Imakör 
 

24. va Hatvanad vasárnap 

 10:30 Istentisztelet 

27. sze 10 óra – Bibliaóra 

28. csü 18:30 – LÉLEGZÉS imakör 
 

01. va Ötvened vasárnap 

 10:30 Istentisztelet + úrvacsora 

Családi nap 

A rendezvény regisztrációhoz kötött, 
Jelentkezési határidő: 2019. február 5. kedd.

A Házasság Hetéhez kapcsolódó rendezvény a házaspárok és 

párok estje. Február 8
Rita a nő

után lelkészi áldást kérhetnek a házaspárok.

Szeretettel várunk minden gyermeket 5

díjak, mely tartalmazz a négyszeri étkezést és a programok, kirán-

dulás költségét: 18.000.

rom gyermek esetén 15.000.

Előleg: 8000.
désre való tekintettel érdemes minél korábban jelentkezni! Maxi-

mális létszám 30 fő

 Ismét kedvezményes áron mehetünk Balatonszárszóra! Felnőtt: 

68. 600.

sen nálam lehet! 

Amennyiben szívesen támogatnád a gyülekezetet, a következő 

számlaszámon teheted meg: FHB 18203349

Ha havonta akár csak egy mozi, színház, koncert jegy árának 

megfelelő összeget átutalsz, az a gyülekezet, a közösség életét 

biztosítja. Köszönjük az adományokat! 
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