
 

 

 

 

 

 

 

 
(2Kor 5,14–20) 

 

 Ismét együtt. Világi szóval jellemezhetnénk varázslatosnak az évenkénti ökumenikus imahetet. Valami 

nem megszokott történik. Három napig tart a csoda – szokták mondani –, de most nyolc nappal kezdődik. Igen, 

elkezdődik és nem fejeződik be, mert nem is fejeződhet be, hanem évről-évre  folytatódik, elmélyül és 

kiteljesedik. Az újévi szolgálatok legkedvesebbjei azok az alkalmak, amikor más felekezet templomában 

szolgálhatok. Ebben az évben az imahét témája meg is nevezi a szolgáló és a szolgálat fontosságát, mivel 

Krisztus szorongató szeretetéről szólnak majd a bizonyságtételek, elmélkedések és prédikációk.  

 Az imahét összeállítói a németországi keresztény testvérek, protestánsok és római katolikusok. A 2017. 

esztendő a protestantizmus számára fontos évforduló. 500 évvel ezelőtt egy ágostonrendi szerzetes Luther 

Márton, akit annyira szorongatott Krisztus szeretete, hogy nem tarthatta magában mindazt, amit a Szentlélek 

elindított benne, és kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételét.  

 Egy fél évezrednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az egyházpolitika által befolyásolt gondolkodás 

megváltozzon, és készek legyenek elismerni, hogy a reformáció nem az ördögtől való, hanem maga Isten szólt 

bele az egyház és ezáltal a világ történelmébe, életébe. A reformáció pozitívuma, hatása a gazdaságra, 

művészetre és tudományokra megkérdőjelezhetetlen.  

 Tettével elindított azonban több olyan folyamatot is, amit nem akart, ezek közül a legszomorúbb az 

egyházszakadás. Nem akart sem lutheránusokat, sem kálvinistákat, és mennyire szomorú lenne korunk 

egyházának szétszakadozottságán. 

       Az egyházak egymáshoz való közeledése látható módon a második vatikáni zsinat után kezdődött el, de 

sokkal régebb óta munkálkodtak rajta a papok és lelkészek. Az adott településen való Isten-szolgálat békés 

egymás mellett és egymással való élése a szolgálattevők lelkületétől függött. Azonban, ha pontos akarok lenni, 

ma is tőlük függ. Létezik olyan történelmi egyház, amely zsinati törvényben tiltotta meg a protestánsokkal való 

közös szolgálatot. Papjaik titokban vagy a templom épületének átengedésével igyekszenek támogatni az 

ökumenikus alkalmakat és a békés együttélést.  

 Vannak olyan protestáns gyülekezetek, amelyek az ökumenikus imahétre csak a saját felekezetük 

lelkészeit hívják meg szolgálatra. Mitől is ökumenikus egy ilyen alkalom? Ismerek olyan szolgatársakat, akik az 

évi ötvenkét hétből egy hétre sem akarják megváltoztatni a mise időpontját. A szokás ellene van a missziónak, 

vagy legalábbis az elhívott szolga felfogása. A negatív aspektusokhoz tartozik egy megjegyzés is: az említett 

egyházközösségek és szolgálattevők a saját híveiknek Krisztus szorongató szeretetéről prédikálnak. 



 Reménység. Az idei reformációi megemlékezés minden „emberi értelmet” felülmúlt, amikor Ferenc pápa 

bejelentette látogatását a Lutheránus Világszövetségnek a svédországi Lundban megtartandó ülésére. Nem arról 

van szó, hogy a Keresztyének Egységét Előmozdító Pápai Tanács gesztust gyakorolt volna. Kifejezetten a 

reformáció ünnepe állt a megemlékezés középpontjába. A katolikusok és az evangélikusok közös istentiszteletet 

tartottak. Így nyitottak új távlatokat a két egyház együttműködése és tanúságtétele számára. Az utókor talán úgy 

fogja emlegetni ezt a napot, hogy ehhez kötődik az ökumené reformációja. Az ökumenikus reformációi 

istentisztelet felemelő része volt, amikor a résztvevők a békesség jelét osztották meg egymással. A római pápa és 

az evangélikus püspök, Munib Younan átölelte egymást. Ebben az ölelésben benne volta bocsánatkérés és a 

megbocsátás, a gyónás és a feloldozás. 

 A lundi istentiszteletet követően Younan püspök szűk körben megkérdezte Ferenc pápát: ”Mi lesz a 
következő lépés?” Róma püspöke így válaszolt: „Nem tudom, nem én vagyok a Szentlélek”.  

 Kevesen tudják azt, hogy az óbudai egyházi közösségek lelki vezetői havonta egyszer találkoznak. 

Énekelnek, imádkoznak és terveket szövögetnek, majd az alkalom végén egymást átölelve vesznek búcsút. Egy 

kis csoda, de nem is csak egy órányi, mert várjuk a következő alkalmat. Így készülünk az ökumenikus imahétre 
is, Krisztus szorongató szeretete által. Addig Őrá, az egység Lelkére kell hagyatkoznunk ezután is. 

Jakab Béla fenti írása megjelent az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia 

Újlaki Hangok című kiadványának 2017. januári számában. 

 

 

 

  

 Ebben az évben január 15-22 között rendezik meg a megbékélés 
és a keresztények egységégéért létrejövő Ökumenikus Imahetet. 
A országos ünnepi nyitó istentisztelet a Kálvin téri református 
templomban lesz 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor. Dr. 
Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet, és igét hirdet Gáncs 
Péter evangélikus elnök-püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak 
vezetői. 

 

 
 

 

Január 16-20 
 

1. Január 16. 17 óra – Evangélikus Templom – Tercsi Zoltán plébános –   
Szeretetvendégség. 

2. Január 17. 17 óra – Szent Péter és Pál Templom – Csaholcziné Kádár 
Marianna református lelkész. 

3. Január 18. 19 óra (Figyelem változó időpont!) – Óbudai Metodista 
Templom – Dr. Beran Ferenc plébános – Szeretetvendégség. 

4. Január 19. 17 óra – Óbudai Református templom – Jakab Béla 
evangélikus lelkész – Óbudai Kamarazenekar hangversenye. 

5. Január 20. 8 óra – Szent József Kápolna – Pásztor Zsófia metodista 
lelkész – Reggeli. 

6. Január 20. 17 óra – Újlak Boldogasszony Plébánia – Dr. Füzes Ádám 
római katolikus pap –Teremtésvédelmi műhely 19 óra. 

 



 

Kedves Testvérek! 

Az Óbudai Harangszó 2016. Advent-karácsonyi számában közzétett – a ne 

Aggódj Alapítványunkról szóló – tájékoztatásunkban az alapítvány 

bankszámlaszáma hibásan jelent meg, amiért elnézést kérünk. A pontos 

adatokat az alábbiakban közöljük. 

 

Kérjük, hogy a továbbiakban  

az adományaikat, és a SZJA 1%-os felajánlásaikat a  

 

javára fizessék be, amelynek 

                   adószáma: 18521937-1-41 

                   bankszámlaszáma: MKB Bank Nyrt. 

                                      10300002-10660314-49020015 

 

 

 

 

    Heti programjaink: 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 

 

 

 

 

Felragyogtattad előttünk kegyelmed világosságát. 

Add Szentlelkedet, hogy igaz tanúid legyünk, és szent nevednek dicsőséget szerezzünk a világban.  

És mivel azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson,  

tisztítsd meg egyházadat szolgálatodra,  

hogy a föld beteljesedjék ismereteddel és szereteteddel,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 

 

 

 

 

 

 

 

 


