
 
 

 

 

 
(Zsolt 66,5) 

 

 
(Zsolt 71,17) 

 

 Az első a heti ige, a második a napi ószövetségi útmutatás. Felhívás és hálaadás. Felhívni a kicsiket, 

fiatalokat, a középkorúakat és időseket a látásra. Ne csak nézünk, hanem lássunk is. Gyülekezeti kirándulás, 

ifjúsági alkalmak egyik fontos beszédtémája a következő kérdés: láttad? Az autóbusz halad, az utas ül, 

alszik, olvas vagy beszélget. Mennyi minden mellett haladunk el, és nem vesszük észre a táj szépségét, a 

rendet, a hívogató épületeket. Csak rohanunk. Mi is így tettünk Mohács és Siklós meglátogatásakor. Oly 

kevés az idő, és ki kell használni. Követni kell a menetrendet, de olyan nehéz elmélyülni a látottakon. 

Ilyenkor segít a hosszabb buszozás, vagy a vendéglőben a kiszolgáló személyzet felkészületlensége, 

beszélgethetünk. Beszélni arról, amit láttunk, vágyainkról, álmainkról. Sőt a karácsonyi Harangszóban 

olvashattunk Mohácshoz kapcsolódva igazi hitvallást is a gyülekezet, a közösség fontosságáról.  

 Egy keresztény mérnökkör nálunk szeretné egyik alkalmát megtartani, és mi is hívogatnánk a saját 

szakirányú gyülekezeti tagjainkat, de… Ki is mérnök? Több évtizede egy gyülekezetbe járók nem ismerik 

egymást. Egyik presbiterünk erre a felismerésre azt mondta, hogy nem beszélünk egymással, ő sem, még a 

lelkésszel is keveset. Szükség van a felszólításra: jertek! Együtt nézzük és lássuk a teremtett világ csodáit, 

amire Isten ifjúkorunk óta tanít bennünket, ne engedjük, hogy a manipulált életritmus kiölje belőlünk az 

ifjút! Aki ifjú tud maradni, képes lesz a csodák megtapasztalójává és hirdetőjévé válni. 

 Barcelona egyik terén fiatalok mutatnak be egy táncprodukciót. A férfi pörgeti, emeli a táncpartnerét. 

Egyre többen és többen gyűlnek köréjük. Egy idős hölgy egyik karjában könyök mankóval azt mondja, hogy 

erre ő is képes. Ő is szeretne táncolni. Unszolására a férfi beadja derekát, és lassú lépésekkel kezdve egyre 

gyorsabb, pergősebb és akrobatikusabb a tánc. A nézők szeme kerekedik, álluk leesik. A tánc végére 

mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy megrendezett eseményről van szó, de a tánc eredeti volt. Az 

idős hölgy csak annyit mondott, hogy az ember a lelkében fiatal tud maradni, és ha a lelkébe fiatal, akkor 

bármire is képes. 

 Az egyik kora reggeli tévé élményem: egy fiatal lány a híres középiskola ebédszünetében egyedül ül 

az asztalnál, zenét hallgat fülhallgatón, eszik, és közben könyvet olvas. A fiatalt behívatja az aligazgató és 

tudomására hozza, hogy a kitűnő eredmény fontos, továbbá közli vele, hogy az iskola jellemzést is ír a 

diákok közösségi életéről. A lány meglepődik, és a szeme kerekedik, amikor meghallja, hogy ez ugyanolyan 

fontos, mint a tanulmányi eredmény. 

 Nem elég, hogy tagjai vagyunk gyülekezetünk közösségének. Igazi közösségé csak akkor válunk, ha 

a másik is fontossá válik számomra. Nemcsak az, azok, akikkel mindig beszélgetni szoktam, hanem azon 

tagok is, akik valamilyen Istentől kapott indíttatás révén beléptek templomunkba.  

 Az iskola jellemzést ír a diákok közösségi életéről, és Jézus rólunk? Fogadjuk el a felkérést: „Jertek 

lássátok Isten tetteit” és hirdessük együtt csodáit! 

Jakab Béla 



 
Kedves Testvérek! 
 

 A Heti Hírmondónk előző két számában a vízkereszti ünnepkör két evangéliumi történtéről, a 

Háromkirályokról és Jézus megkereszteléséről emlékeztünk meg. Az alábbiakban a kánai menyegzőről – 

Jézus első csodatételéről – olvashatnak. 

 

 
 

 

 Jézus tanítványaival a galileai Kánába ment, ahol a rokonsága körében lakodalmat tartottak. Itt adta 

első jelét nyilvánosan annak, hogy az ő eljövetelének célja az emberek szolgálata és jólétük elősegítése. 

Édesanyja is jelen volt, és Jézus is meghívást kapott a menyegzőre. A tanítványok elbeszélték Máriának, 

hogy mi történt keresztségekor, mit láttak és hallottak. Ekkor igen megörült, hogy rég várt reményei 

teljesedni kezdenek. A vacsora alatt zavar támadt, mert elfogyott a bor. (Az eredeti szövegben itt szereplő 

görög oinosz szót használták az erjedetlen szőlőlére, vagyis a mustra is.) Mikor erre Mária felhívta Jézus 

figyelmét, egyben meghagyta a szolgáknak, hogy azt tegyék, amit fia mond. Ott állt hat nagy kőkorsó. Jézus 

utasítása így szólt: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!”  

 Megtöltötték azokat színültig. Krisztus ekkor ezt mondta: „Most merítsetek és vigyetek a 

násznagynak!” Ők vittek neki. Amint megízlelte a borrá lett vizet, szólította a vőlegényt és mondta neki: 

„Minden ember a jó bort szolgája fel először, és mikor már annyit ihattak, amennyit akartak, akkor az 

alábbvalót. (Ezt a kifejezést általában úgy szokták fordítani, hogy „megittasodtak”, de a pontos fordítás a 

fent leírt módon hangzik, tehát nem részegségről van itt szó. Lásd: Ádámtól Krisztusig. Szent István 

Társulat, 1965., 279. o.) Te mindeddig tartogattad a jó bort.” (Jn 2,7-10). 

 Giotto festményének bal szélén láthatjuk, amint Jézus 

azt közli, hogy mit cselekedjenek. A jobb oldalon már a 

násznagy kóstolja a musttá lett vizet Mária jelenlétében.  A 

középső mezőben a vőlegény és a menyasszony nyugalmát 

nem zavarták meg az előbbiek, mert titokban, nem 

nyilvánosan történtek. A művész az egyszerű építészeti térrel 

összhangban, rendet teremtve helyezi el a résztvevőket. Jézus 

a menyegzőn való részvételével azt erősítette meg, hogy a 

család szent Isten szemében. Fontos az örömteli együttlét, 

amely erősíti az összetartó szeretetet. 

 Krisztus csodatételével megmutatta, hogy Isten adni 

akar az embereknek, és azt kívánja, hogy boldogok legyenek. 

 A Biblia egyértelműen állítja, hogy Jézus nem saját 

isteni hatalmával tette csodáit. Ettől a hatalomtól, mikor a 

földre jött, „megüresítette” magát (Fil 2,5-8). Emberként 

olyan hitet gyakorolt, hogy megnyilvánulhatott rajta keresztül az Atya hatalma a Szentlélek által. „Az Úr 

hatalma volt ővele.” (Lk 5,17 és lásd még: Jn 5,30; Jn 14,10-12; Jn 11,22 stb.) 

 A csodák soha nem eredményeznek hitet! Nem is ez a céljuk. Jézus számos csodáját látták a papok, 

az írástudók és mégsem hittek. A hit eredménye a csoda és a hívő megerősítésére szolgál. 

(Forrás: biblia-hu) 

 



 

 

Kedves Testvérek! 
 

Kérjük, hogy adományaikkal és a SZJA 1%-os felajánlásaikkal  

támogassák egyházközségünk 

 
amelynek 

adószáma: 18521937-1-41 

bankszámlaszáma: MKB Bank Nyrt. 

10300002-10660314-49020015 
 

A Ne  Aggódj Alapítvány a NAV honlapján szerepel az 1%-ra jogosultak között, ezért  

a cégeknek 

 – amennyiben támogatják alapítványunkat –  

adókedvezményre jogosító igazolást  

tudunk kiállítani. 

 

 

 

 

    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. 

 

 
 

 
 

Megmutattad szeretett Fiad dicsőségét, és akarod, hogy őt hallgassuk,  

mert benne gyönyörködöl. 

Kérünk, világosítsd meg szívünket Igéddel és Szentlelkeddel,  

hogy bizodalmunkat egyedül az Ő érdemébe vessük,  

és így bejussunk abba a dicsőségbe, 

 amelyet megláttattál a megdicsőülés hegyén Őrajta, 

 aki Veled és a Szentlélekkel él ér uralkodik örökkön örökké.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 

 

 

 

 
 


