
 
 

 

 

 

 
(Lk 13,29) 

 Óbudai ökumenikus imahét, öt nap, hat alkalom. Amikor ezeket a sorokat írom, már túl vagyunk a 

reggeli misén és a szeretettel elkészített ízletes reggelin. Különös imahét a 2017-es, mondhatnám azt is, 

hogy nagyon fontos. A többi sem volt tétnélküli. Az eltelt ötven esztendő a protestantizmus és az egyetemes 

kereszténység 500. évfordulóját készítette elő. Az előttünk álló konferenciák, istentiszteletek és kirándulások 

a lutheranizmus bölcsőjébe már nem a csonka ökumenét hordozzák, hanem a római-katolikus testvérekkel 

közös megemlékezést, hálaadást és bűnvallást.  

 

 Ki gondolta volna? Persze vannak közöttük ünneprontók, akik nem akarnak a másikkal egy asztalhoz 

ülni. Vannak olyan gyülekezetvezetők, akik számára teher ez a hét. Létezhet-e fontosabb annál, mint a 

Krisztus gyermekeivel egységben lenni? Olyan erősek vagyunk a magunk felekezetében hitben és 

imádságban, hogy nem kell a testvéri kéz ahhoz, hogy átvezessen minket az „elvilágiasodás” nagy 

szakadékán. Dr. Beran Ferenc atya igehirdetésében kifejtette, hogy nem szabad engedni a folyamat 

megtorpanását. Nem szabad, hogy egyházi és bibliai fogalmak értelmezéseihez ragaszkodjunk, sőt merész 

kijelentést tett, és az egyházatyákat idézte: „vissza kell térni a Biblia szűzies olvasásához”. A tiszta igét 

olvasni, és a kereszt csodája révén magyarázni. Micsoda őszinte gondolatok. 

 Még mielőtt elbíznánk magunkat, és egyes papokat és lelkészeket fel- vagy elmarasztalnánk, a 

híveink ökumenikus kiállását is meg kell említenünk. Tél van, az utak jégbordásak. Templomról-templomra 

járva 40-60 hívő volt jelen négy felekezetből. Mindenki igyekezett kihúzni magát a saját templomában, mi 

sem maradtunk szégyenben. Többen egyenesen a munkahelyről érkeztek, mert fontosnak tartják az 

ökumenét és a hívogatást. Több ezerből öttucatnyi. Elkeserítő?! Igenis, meg nem is. Jézus egy tucatnyit 

választott ki a tó és a vámszedő asztal mellől. Egyik sem volt alkalmas a feladatra, a csodák megértésére, a 

Szabadító teljes megismerésére, és mégis ők váltak az evangélium hírvivőivé és mártírjaivá. Az öttucatnyi 

idős, középkorú és fiatal nem falakat akar építeni Krisztus gyermekei között, hanem ellenkezőleg, el akarják 

tüntetni a fal minden maradványát is. 



 Az a küldetés, hogy Krisztus szeretete szorongasson és sürgessen a cselekvésre. Van jutalma a 

hűséges munkásnak? Van. Leülhet a közös asztal mellé úgy, ahogyan tettük mi is létszámban körülbelül 

hasonlóan vasárnap a gyülekezeti teremben. Vegyes volt az összetétel. Öreg és fiatal, hűséges gyülekezeti 

tag és leendő konfirmandus, szülők és nagyszülők. Különbözőek voltunk, de mindannyiunkat ugyanaz a 

személy hívott és ültetett le, Krisztus. Kicsoda is Ő? Az én Uram és Megváltóm, és a tied is, katolikus, 

református és metodista testvérem.  

Jakab Béla 

 
 

 
 

 
Pietro Vannucci Perugino: Jézus megkeresztelése 

 

 Vízkeresztkor a legtöbbször a Három királyokról esik szó. A mágusokról, akik imádni mentek Jézust. 

Talán mellettük kevésbé hangsúlyos az a tény, hogy az egyházak ilyenkor Jézus Krisztus Jordánban való 

megkeresztelését is ünneplik. Pedig fontos lenne annak a momentumnak a középpontba állítása, hogy Jézus 

maga is a bűnös emberekkel való közösséget vállalta.  

 Mt 3,13-17, Mk 1,9-11, Lk 3,21-22, Jn 1,32-34 részeiben olvashatunk Jézus Krisztus 

megkeresztelkedéséről. Ez Jézus működésének kezdete. Az első lépés. Jézus harminc évesen elkezdi 

küldetését. Attól a pillanattól kezdve Jézus, mint Isten Fia jár a földön és cselekszik az emberiség érdekében. 

 Még maga Keresztelő János is zavarba jött Jézus közeledését látván. Ő azt várta, hogy Jézus meg 

fogja büntetni a bűnösöket, de ő ehelyett irgalmasságot hirdetett. 

 A Jordán folyónál Jézus a bűnösök sorába állt, hogy megkeresztelkedjék. A sorban mellette lenézett 

prostituáltak álltak, bűnben élő házasságtörők, gyilkos katonák, csaló vámosok sorakoztak. Ott álltak, hogy 

János keresztsége által bűneiktől megtisztulást nyerjenek. Bűntől szennyezetten merültek bele, és tisztán 

jöttek ki a Jordánból. 

 És ezután jött Jézus, aki ebbe a vízbe teljesen belemerítkezett. A Szent várta, hogy megtisztuljon. 

Belemerítkezett az emberiség bűneibe, magára vette azt, majd kiemelkedett a vízből. 

 Abban a pillanatban megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá: „Ez az én szeretett fiam” – szólt az Úr 

hangja, aki ezzel kinyilatkoztatta, hogy ez az ember, aki az emberiség bűneiben teljesen megmerítkezett, 

nem más, mint az Ő Egyszülött Fia. Isten így, ebben a formában mutatja meg az akaratát. 

 Jézusnak az lesz a küldetése, hogy a bűnösökkel szolidaritást vállaljon, hogy őket megmentse. 

Szenvednie kell majd minden emberért, alászállni egészen a poklokra, hogy teljes győzelmet arathasson. 

 Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe évente arra emlékeztet bennünket, hogy mi is történik a 

keresztség által. Jézus szentként lép be a bűnnel teli Jordán vízébe és azt megszenteli. Mi, ezzel ellentétben, 

mint bűnösök lépünk be a Szentlélekkel teli vízbe, amely megszentel minket, és ugyanakkor küldetést ad 

számunkra. Jézus küldetése abban állt, hogy szeretetében leereszkedjen és meghaljon értünk a kereszten. A 

mi küldetésünk az, hogy hirdessük az evangéliumot, és napjainkat Jézushoz hasonlóan éljük. 

(Forrás: evangelikus.hu – Horváth-Bolla Zsuzsanna) 



 

 

 

    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. 

 

 
 

 
(EÉ 277/6. – Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap graduáléneke) 

 

 

 

 
 


