
 

 
 

Jézus így imádkozik: 

 

 
(Jn 17,26) 

 

 

 Miért is szoktunk imádkozni? A válasz nagyon egyszerűnek tűnik, azért, ami abban az adott 

élethelyzetben számunkra a legfontosabb. Például a családunkért, betegeinkért, önmagunkért. Nem tudom, 

hogy milyen gyakran tágítjuk az imádság határainkat azok felé, akik még nem ismerik Istent és a Jézusban 

megjelent isteni kegyelmet.  

 Imádkozni szükséges a szeretet felismeréséért, elfogadásáért. Az elfogadott szeretet legnagyobb 

ajándéka, hogy egyesíteni képes. Mert akikben jelen van Ő, vagyis a szeretet, azok egy közösséghez tartoznak. 

Olyan, mint amikor megbeszélésre, konferenciára megyünk, és mindenkinek ki kell tűznie a nevét tartalmazó 

névtáblát. A keresztség által, amit maga Jézus rendelt el, mindenki ugyanolyan névtáblával rendelkezik, csak a 

saját neve van rajta. Ezért is csodálkoztam, amikor valakit névnapja alkalmából felköszöntöttem, és ahelyett 

hogy örült volna, azt válaszolta, hogy ő nem szokta ünnepelni, mert az katolikus szokás. Szerintem azt a nevet, 

amit szüleink választottak, és keresztelésünk alkalmával Isten igéje mellett kijelentésre került, sokkal több egy 

szokásnál. Legyünk büszkék a keresztnevünkre, legyünk büszkék a keresztségünkre.  

 Isten azért lett testté, hogy megismerhessük Őt. Mi másból ismerhetnénk meg, mint abból, hogy 

fontosak vagyunk számára, hogy szeret bennünket. Megdöbbentő Jézus imádságában az „ezután is 

megismertetem” részlet. Bár Benne megjelent a Szeretet, ég és föld számára kijelentésre került, a golgotai 

kereszt kikiáltotta minden teremtmény számára, mégsem fejeződik be a tanítás, a bizonyságtétel. Ma is a 

Szentlélek által történik Isten szeretetének ismertetése, átadása, hogy az Ige által Krisztussal és Krisztusban 

többen és többen legyünk. Jól is jön ez a biztatás a vízkereszti idő utolsó vasárnapján, amikor a karácsony 

minden kelléke kikerül otthonunkból, és szembesít a ténnyel, hogy Krisztusban megerősödtem, vagy „túl 

vagyunk az ünnepen”. Ne elégedjünk meg egy-egy múló, áhítatos hangulattal. A hangulatkeresztyénség a 

legcsalókább valami a világon. Elérzékenyedni egy romantikus karácsonyi hangulatban, elsírni egy-egy 

könnyet egy nagypénteki áhítatos hangulatban könnyű, de nem erre vagyunk elhívva, hanem új életre a 

Jézusban! Vajon igazán a Krisztusban élünk? Istenben? Úgy élünk-e, hogy sehol másutt nem érezzük igazán jól 

magunkat csak Ő benne?  

 Az előttünk álló ökumenikus imahét segítségünkre lehet nemcsak az egység felé vezető úton, hanem, 

hogy egymás hite által a világnak bebizonyítsuk, hogy mi megváltottak vagyunk. Bizony, az egész 

keresztyénség hitele forog kockán azon, hogy mindnyájan egyek legyünk, akik Jézust Uruknak és 

Megváltójuknak hisszük és valljuk. 

Jakab Béla 

 



 

 
 

A vízkereszti időszak utolsó vasárnapjával zárul le a megtestesülés nagy ünnepköre. A vízkereszt ünnepe utáni 

vasárnapok mindegyike epifánia folytatásának tekinthető, mert Krisztus királyként jelenik meg az evangélium 

elbeszélése szerint. Jézus isteni természetének jelei mutatkoznak meg vízkeresztkor, a „három csodával ékesí-

tett szent napon” és az ez után következő eseményekben is, a mai vasárnapon pedig az Atya egyértelmű bizony-

ságtételét halljuk a kiválasztott igeszakaszokban: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm…” (Mt 17,1–

9; 2Pt 1,16–21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea del Verrocchio és  

Leonardo da Vinci 

Krisztus megkeresztelése 

(Galleria degli Uffizi) 

 
 

 A mai vasárnap fő gondolata Krisztus isteni dicsőségének kinyilatkoztatása, ezzel keretbe foglalja a víz-

kereszt és a rá következő vasárnapok üzenetét. Ebben az időszakban hétről hétre elhangzik a kegyelemhirdetés-

ben: „Isten megkönyörült rajtunk a Jézus Krisztus által, akiben az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és akinek lát-

tuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét.” 

 Az emberré lett Krisztusban maga Isten jelent meg a földön, hogy majd húsvétkor bűnbocsánatot adjon 

az embereknek. Ezt a gondolatot hangsúlyozza a mai vasárnapra választott graduálének (358):  

„Krisztus, menny, föld alkotója,  

A hívőknek Megváltója,  

Hallgass meg, ha téged áldunk,  

S trónodhoz száll imádságunk!  

Ádámban mi mind vétkeztünk,  

Kárhozatra ezért estünk;  

De te keresztfán meghaltál,  

És nékünk életet adtál.  

Dicsőségedből lejöttél,  

Mi testünkbe felöltöztél;  

S kik a bűn útjára térünk,  

Sok nagy kínt szenvedtél értünk.  

Fogságból megszabadultunk,  

Sebeiddel meggyógyultunk;  

Bűntől, haláltól, ó, áldott,  

Megváltottad a világot.”  

A záró két strófa már a következő nagy ünnep fényét vetíti előre: 



„Keresztfád királyi trón lett,  

Erre a föld megreszketett;  

Lelked égbe szállt, szent Fölség,  

S elsötétedett a föld s ég.  

A mennyben megdicsőültél,  

Istennek jobbjára ültél;  

Ott a te királyi széked,  

Onnan kormányzod néped. 

Ámen.” 

(Forrás: Evangélikus Élet, 2008. 5. szám. Barta-Gombos Arikán írása, részlet) 
 

    

    
(2Móz/Kiv 15,6) 

Ökumenikus Imahét – Óbuda, 2018. Január 22-26. 

 Jan. 22. Hétfő 

17,00 

Jan 23. Kedd 

17,00 

Jan. 24. Szerda 

19,00 

Jan. 25. Csütörtök 

17,00 

Jan. 26. Péntek 

8,00 

Jan. 26. Péntek 

17,00 

Helyszín Óbudai Evangélikus 
Templom 

Szentháromság 
Plébánia 

Óbudai Metodista 
Templom 

Óbudai Református 
Templom 

Szent József 
Kápolna 

Újlak Sarlós 
Boldogasszony 

Plébánia 

Igehirdető Dr. Füzes Ádám 
római katolikus pap 

Csaholczy László 
református lelkész 

Bajzáth Ferenc római 
katolikus pap 

Dr. Beran Ferenc 
római katolikus pap 

Jakab Béla 
evangélikus lelkész 

Pásztor Zsófi 
metodista lelkész 

Cím Krisztusban kedves 
testvérek 

A Szentlélek 
temploma 

Remény és 
gyógyulás 

Az összetört 
népkiáltása 

A másik hasznára 
élni 

Család és 
otthonépítés 

 

Mottó 

„Most már nem úgy, 
mint rabszolgát, 
hanem szeretett 
testvéredet…” 

Tested a Szentlélek 
temploma 

Remény és 
gyógyulás 

„Hallgasd, összetört 
népem kiáltása 
hangzik messze 

földről.” 

A másik hasznára 
tekintsünk 

Építs családot otthon 
és az egyházban 

Evangélium Lk 10,25-37 Mt 18,1-7 Jn 14,25-27 Lk 18,35-43 Lk 12,13-21 Mt 2,13-15 

Olvasmány 1Móz/Ter 1,26-28 2Móz/Kiv 3,4-10 Ézs/Iz 9.2-7a Móz/MTörv 1,19-35 Ézs/Iz 25,1-9 2Móz/Kiv 2,1-10 

Szentlecke Filem 1,16 1Kor 6,9-20 Jel 7,13-17 Jak 1,9-11 Fil 2,1-4 Zsid 11,23-24 

Zsoltár 10,1-10 24,1-6 34, 1-14 145,9-20 82 127 

Ének Minden este: Imádkozzatok és buzgón kérjétek … 

Program Szeretetvendégség Szeretetvendégség Szeretetvendégség Óbudai Kamarakórus 
hangversenye 

Reggeli Szeretetvendégség 

 

 
 

     Heti programjaink:  

       Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

                  – iskolai: órarendek szerint. 

      Bibliaóra – szerda 10 óra. 



 
 

Áldunk Téged Jézus Krisztusért, a világ Világosságáért, aki engedelmességével betöltötte törvényedet, 

kijelentette akaratodat, és megdicsőítette nevedet. Ne engedd, hogy kivonjuk magunkat akaratod érvénye alól. 

Láttasd meg velünk, hogy jó a Te akaratod, és javunkra van, ha megtartjuk törvényedet. Juttasd eszünkbe 

megváltónk haláláig menő engedelmességét, és szeretetével hajlítsd a mi szívünket is isten- és emberszeretetre. 

Engedd felismernünk és cselekednünk akaratodat a helyünkön, ahová szolgálatra rendeltél. Éreztesd atyai 

akaratod jóságát minden emberrel, és áldd meg egyházunkat, népünket, vezetőinket és minden népet, az Úr 

Jézus Krisztusért. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 


