
 

 

 

 
 

 
 

 
 

(2Tim 2,19) 

 

 Reménység vasárnapja. A jövőről szól, aminek a bekövetkezését várjuk. Várjuk és nem is akárhogyan, 

biztosak vagyunk abban, hogy meg fog történni. Miért vagyunk biztosak? Mert az ígéret olyan Valakitől 

származik, akiben nem kételkedünk.  

 Szerintem egyre kevesebben élnek a remény lehetőségével. A világ számára a remény bizonytalanságot 

jelent, egy olyan faktor, amire egy racionálisan gondolkodó ember nem támaszkodhat. A keresztény ember 

számára azonban a remény az az erő, amely megtartja életének legnehezebb helyzetében is. A remény az az 

alap, amely a láthatatlan Isten és a halandó ember közti közvetlen érzelmi kapcsolatot fenntartja. És az alap 

Istentől származik.  

 Az elmúlt időszak földrengései felfedték az újkori építészet hiányosságait. A rossz alap nem bírja el a 

természet viszontagságait, ezért dőlnek össze az épületek, mint gyermekkorunk kártyavárai, okozva emberi 

tragédiát és anyagi veszteséget. A jó építész tudja, hogy miként lehet jót és jól építeni.   

 Isten a legjobb… Ő a legjobb építész, ő hozta létre az igazi alapot, amely szeretetéről szól. Az alapot 

értünk „vetette”, hogy legyen mire építkeznünk. Tehetjük ezt azért, mert kapcsolatunk van Istennel, nem is 

akármilyen, a keresztség kapcsolata. Meg vagyok keresztelve – vallotta büszkén Luther, tanítva ezáltal, hogy a 

keresztség vízcseppjei fölött elhangzó igének milyen fontossága van. A keresztség tehát Isten kegyelmének 

egyszer s mindenkorra szóló ténye életünkben. De azt is azonnal le kell szögeznünk, hogy a keresztség 

önmagában, mintegy automatikusan, senkit sem tesz Isten gyermekévé! Élesen rávilágít erre egyházunk sok 

tekintetben beteg állapota is. Nem kevés szomorú tapasztalatot lehet szerezni arról, hogy szülők ugyan 

megkereszteltetik gyermeküket, az egyház közösségétől és tanításától azonban magukat és gyermekeiket is 

távol tartják. Az ilyen tények is még inkább időszerűvé teszik annak hangsúlyozását, amit Luther Márton a 

Nagykátéban így fogalmazott: „Hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges, isteni 

kincs!” 

 A keresztségben való élet napról napra megújuló bűnbánatot és Isten bocsánatáért hálás hitet, 

engedelmes szolgálatot jelent. Így lehet erőforrássá számunkra is, hogy „meg vagyok keresztelve”: életem 

össze van kapcsolva megváltó Urammal, Jézus Krisztussal, aki meghalt és feltámadott értem. És akkor alázatos 

bizonyossággal tekinthetek előre az örök jövendőre. Erről szól a remény. 

Jakab Béla 



 

 
790 esztendeje hunyt el Assisi Szent Ferenc 

 

 A középkor Európájában a keresztény, vallásos élet központjai a szerzetesrendek voltak, amelyeknek a 

tagjai egész életükre szóló – tisztasági-szüzességi, szegénységi és engedelmességi – fogadalmat tettek. A 

középkor nagy nyugati szerzetesközösségei közül elsőként Szent Benedek rendje, közkeletűbb nevén a bencés 

rend alakult meg, majd a 11. század végére az Ágoston-rend és a ciszterci szerzetesek rendje vált leginkább 

ismertté. A 13. században jelentek meg az úgynevezett kolduló rendek, így a dominikánus és a ferences 

szerzetesrend. Mindkettő az alapítójáról, Szent Domonkosról, illetve Szent Ferencről neveztetett el. Utóbbi 

máig az egyik legnépszerűbb szentje a római katolikus egyháznak, s talán világszerte a legismertebb az 

egyházon kívül is. Október 3-án van elhunytának 790. évfordulója. 

 Ferenc az olasz Assisi városka egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb kereskedőcsaládjának 

gyermekeként látta meg a napvilágot 1182. június 5-én.  

 A felnövekvő Francesco több nyelvet elsajátított, s a tanulás mellett a 

hadijáték, no meg a tivornyázás töltötte ki szabad idejét. A harci szellem a katonai 

pálya felé terelte. 1201-ben ott volt a Perugia elleni csatában, és mindjárt meg is 

sebesült. Fogságba esett, s egy esztendőn át kénytelen volt börtönökben sínylődni, 

miközben súlyos betegséget is kapott. 

 Hazakerülve felépült betegségéből, ám ismét a seregbe vágyott, méghozzá a 

keresztesekhez. El is indult, fel is fegyverkezett, de útközben Spoletónál látomása 

támadt, s ennek hatására tüstént visszafordult Assisibe, és élete gyökeresen 

megváltozott. A dúsgazdag ifjú csöndes helyekre húzódott, napjait főként 

imádkozással töltötte. Aztán egy újabb látomás hatására – a megjelenő Jézus 

felszólította őt, hogy „Ferenc, Ferenc, menj, és javítsd meg a házamat, mert látod, 

romokba dől” – eladta mindenét, és a kapott pénzt a Szent Damján-templom felújítására 

adományozta. Családjában mindez megütközést keltett, végül Francesco szakított atyjával, és lemondott 

minden családi örökségéről. Koldusként járta a vidéket, elesetteken, szenvedőkön próbált segíteni. 

 A Máté evangéliumában olvasott sorok – „Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti 

erszényetekbe…” (Mt 10,9; Károli-fordítás) – nyomán elhatározta, hogy az apostoli szegénységet fogja 

követni. Vándorolt és prédikált. Hamarosan társai is akadtak. akiket egyenrangúan „frátereknek”, azaz 

testvéreinek hívott. Velük indult útnak Rómába, hogy a Szentszéknél jóváhagyást kérjen egy új rend hivatalos 

megalapításához. Miután ezt III. Ince pápa 1209. április 16-án engedélyezte, letelepedtek Porziuncolában.  

 A „fráterek” közösségének híre rohamosan terjedt, létszámuk egyre gyarapodott, és a testvérek az 

Alpokon túli országokba is útra keltek. Ferenc maga is felkerekedett, az ő úti célja a Szentföld volt. Néhány 

hajótörést, betegséget és egyéb bonyodalmat leszámítva sikerrel járt. Életének 

legemlékezetesebb és máig emlegetett útja mindenesetre az egyiptomi volt: a korabeli 

krónikák beszámolója szerint Ferenc pusztán hitével és szelíd jellemével járta végig a 

„párbeszéd útját”. Melek-el-Kamel szultán és a muszlim imámok végül még az 

evangélium hirdetését is megengedték neki.  

 Ferenc szervezete nem bírta sokáig, romló egészségi állapotát – komoly gyomor- és 

májbetegségét – szembántalmak is tetézték. Az Alerna hegyén való böjtje és imádkozása 

közben stigmák kezdtek megjelenni az oldalán, kezein és lábain. „Keresztet” kapott ezzel; 

életének utolsó szakaszában átélte, milyen lehetett az Isten Fia számára elviselni a 

fájdalmat, amelyet az emberiség megváltásáért vett magára.  

 Ilyen állapotban, gyötrő fájdalmak közt vetette papírra  a legismertebb írásává vált 

Naphimnuszt, az egész teremtés Istent dicsőítő énekét, amely Sík Sándor fordításában így 

kezdődik:  

Mindenható, fölséges és jóságos Úr, 

Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, 

És minden áldás. 

Minden egyedül téged illet, Fölség, 

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod… 



 Ferenc Naphimnuszának máig érvényes hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a jelenlegi római 

pápa, Ferenc 2015-ös ökológiai témájú enciklikája, a Laudato Si’ – Assisi Ferenc nyomába lépve és együtt 

dicsérve a Teremtőt a teremtett világért – a Naphimnusz első szavait idézi. 

 Ferenc 1226. október 3-án Porziuncolában hunyt el. Rá két évre már szentté avatták. Az elmúlt hét 

évszázadból számos Szent Ferenc-legenda maradt fenn. A magyar nyelvű irodalom is őriz ilyen kincseket. Az 

egyik legértékesebb az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött, 14. századi magyar nyelvű Jókai-kódexben 

található. Szent Ferenc „madárprédikációja” a madarak szabadságának gondolatát fogalmazza meg.  

 Assisi Szent Ferenc vonzó példája, Krisztus-követése, az egyház megújítására indított mozgalma 

magával ragadta az egész világot. Személyisége Luther Mártonra is hatással volt.   
(Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kerecsényi Zoltán – részletek) 

 

 

 

                                                                          

 
    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – bibliaóra.  

       Szerda 10 óra – baba-mama kör  Anettel.  

    Csütörtök 15,30 és péntek 17 óra – konfirmációi oktatás.  

              November 19-én (szombat) 10 óra – adventi koszorúkészítés. 

        November 20-án – örökélet vasárnap. 

        November 27-én – Advent 1. vasárnapján      ünnepélyes gyertyagyújtás, családi  

        istentisztelet úrvacsorával. 

 

 

 

én reményem, hallgass meg engem!  

Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe!  

Adj erőt, hogy mindig és mindenütt Arcod látására törekedjem.  

Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád.  

Te ismered erőmet és gyengeségemet, őrizd az egyiket, s gyógyítsd a másikat!  

Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és szeretni Téged! 

Szent Ágoston (354-430) imája 

 

 

 

 
 
 
 
 


