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 Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 

MENNYEK ORSZÁGA - Mit jelentett ez akkor, amikor Jézus meghirdette és 
hogyan értelmezhető a mai ember számára?  
A történelem folyamán hatalomra kerülők mindig meghirdették a boldog béke 
birodalmának megvalósítását - a földön. Emeljünk ki három példát.  
1) Augustusz császár meghirdette a „pax romana”-t, a római béke korszakát. A 
római légiók megvédték a provinciák népeit a barbár betörésektől, a római jog 
talaján rendezett közélet alakult ki. A cirkuszok és ingyen étkezések viszonyla-
gos komfortérzéssel töltötték el a nincstelen polgárokat is. Mi lett ebből a földi 
paradicsomból? „A tiszta erkölcs megveszett: Róma ledűlt, s rabigába gör-
bedt.” (Berzsenyi után szabadon) 
2) A Ming dinasztia császárai a 14. századtól uralkodtak Kínában, és megterem-
tették az úgynevezett „mennyei birodalmat”. Fölépült a Nagy Fal, virágzott a 
gazdaság, béke volt a százmilliós országban. Ezt a közel 300 évet Kína aranyko-
raként emlegetik. Azt már nem szokás hozzátenni, hogy a mennyei birodalom 
csak az állami terror segítségével maradhatott fenn. 
3) A francia forradalom jelszavával (szabadság-egyenlőség-testvériség), Marx 
és Engels ideológiai útmutatásai alapján Lenin meghirdette a kommunizmus 
világméretű ateista paradicsomát. „A munkásosztály a paradicsomba megy” c. 
szatirikus olasz filmdráma (1971) híven tükrözi, hogy mivé lett a kommunista 
menyország, de említhetnénk „A tanú” c. magyar filmet is. (1969) 
JÉZUS MENYORSZÁGA TÉR ÉS IDŐ FELETTI ORSZÁG. Ugyanazt jelenti 
az egykori zsidóság és a mai ember számára.  
 

     Kérjük: „Jöjjön el a te országod...” 
 

Valljuk: „mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség,  
mindörökké. Ámen.” 
 

Hirdessük:  
Ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk Jézus nevében,  

ott jelen van közöttünk Isten országa. 
Győri Gábor 

KERESZTÉNY SZABADSÁG 
 

Abban a sarokban, ahová az elmúlt évszázadok során beszorították a keresz-
ténységet a világuralomra törő nyugati eszmék harcosai, a legmélyebben be-
gyökerezett vád az, hogy a kereszténység megfosztja az embereket a szabadsá-
guktól. A fiatal nemzedék fejében ez különösen is erősen él: még a vallásos 
életforma is, nemhogy a hitvalló keresztény meggyőződés egyenlő a szolgaság-
gal, a korlátozásunkra elkövetett szellemi elnyomással, elbutulással. És hiába is 
szépítjük: ezt a hozzáállást nem elsősorban az internetes forrásokból vagy a 
médiából szívják magukba – mindez csupán felerősíti a hatásokat –, hanem 
otthon és az iskolában. Vajon mi másért maradnak el – szinte „törvényszerűen” 
– a templomból, a gyülekezettől? 
Pedig nehéz lenne nem meglátni Péter, János, Pál és a többi korai keresztény 
életén és bizonyságtételén, hogy ők személyes felszabadulásként élték meg 
Jézus szavait: ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek! (Jn 8,36) 
Életük kiteljesedett, meggazdagodott, teljesebb lett. Luther lelki reformációjá-
nak a központi eleme ugyancsak a szabad élet és lelkiismeret, melyet Isten 
megszabadított a bűn romlásától, a halál fenyegető rémétől, az e világba szorult 
vallásos élet ellaposodott kilátástalanságától. A kereszténység alapvető élmé-
nye tehát a hit és szabadság egymást erősítő szárnyalása, amely Isten jóságából 
visszaadja az emberhez méltó életet a bűnnek kiszolgáltatott romlás, az ideoló-
giák gyilkos indulata és az elmúló élet reménytelensége helyett. 
Az elmúlt hetekben a keresztény szabadság a politikai közbeszéd része lett. 
Mielőtt első felhördüléssel visszautasítanánk, hogy mindez nem politikai téma, 
hanem vallási – de jó volna inkább magunktól megkérdezni, hogy hányadán is 
állunk a bűneink, a halálunk és a betonkemény világnézeteink megaláztatásai-
ból való jézusi szabadítás élményével? Vajon nem mi, keresztény egyházak és 
gyülekezetek hallgatjuk-e el mindezt egyre mélyebben és megalkuvóbban – 
hogy ne kavarjunk fel kellemetlen kérdéseket és vitákat? 
Pedig a valódi szabadságról van szó! Arról a szabadságról, amelyet képviselhet 
a lelkész a szószéken és a látogatásokon, a szülő és nagyszülő otthon, a tanár 
az iskolában, a riporter a tévében, a politikus pedig a közéletben. Hirdetjük-e 
még Jézus meghívását mindazoknak, akik úgy akarják élni az életüket a maguk 
helyén, hogy VALÓBAN SZABADOK lettek?   

Dr. Korányi András 
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02. pé 19.00 - Imakör 
4. va Szentháromság 7. vasárnapja 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 
9. pé 19.00 - Imakör 

11. va Szentháromság 8. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  

16. pé 19.00 - Imakör 
18. va Szentháromság 9. vasárnapja 

 10.00  istentisztelet  
Születésnaposok köszöntése 

23. pé 19.00 - Imakör 
25. va Szentháromság 10. vasárnapja 

 10.00 - istentisztelet  
30. pé 19.00 - Imakör 

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
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