
 

 
 

 

 
 

„akiket isten lelke vezérel, 

Azok isten fiAi.” 
 (Róm 8,14) 

 Készülünk az ökumenikus imahétre. Várom a találkozást. Szeretem ezt a hetet, mert átível földi 

egyházi korlátjainkon, közelebb kerülhetünk egymáshoz imádságban, igében, igehallgatásban. Szinte 

megdöbbentő, hogy az egyházaknak a harmadik évezredben vannak korlátjai. Tudjuk, hogy a korlátnak az a 

szerepe, hogy biztonságot nyújtson a bele kapaszkodónak, de az is előfordulhat, hogy akadályozhatja is a 

közlekedést.  

 Jó volna megtalálni a korlát helyes használatának a módját. Az imahét ebben mindenkinek a 

segítségére van. Tanít arra, hogy kapaszkodni tudjunk egymásba, erősíteni tudjuk egymást. Igénk Isten 

fiairól beszél, és természetesen ebből nem zárjuk ki a nőtestvéreinket sem. Istengyermekekről szól az igénk, 

és a gyermekekben ugyanaz a lélek van, Isten Lelke. Miben különbözik Isten Lelke a „közönséges” lélektől?  

 Az ószövetség teremtéstörténetről szóló részében az eredeti szöveg különbséget tesz az emberben 

található lélek és az állatvilág élőlényeiben található lélek között. A teremtett emberbe maga Isten leheli az 

élet Lelkét. Ez a Lélek azonban arra kötelez bennünket, hogy általa éljünk. Ez egy minőségi életet jelent. 

Úgy kell élnünk a világban, hogy látható legyen életünk éltetője, maga az Isten. 

 Miként lesz ez láthatóvá? Attól, hogy szeretjük embertársainkat, és nem lehet gyűlölet a szívünkben! 

A világ erre a láthatóságra vár, olyanra, mint a közlekedésben a láthatósági mellény. Csak ezt nem a 

ruhánkon való foszforeszkáló csíkok jelentik, hanem életünk szavai és tettei.  
 

Az ökumenikus imahét abban segíthet bennünket, hogy az Istent különböző módon szolgáló 

gyermekek erősítsék egymást szeretetben. Fel kell töltekeznünk a Szeretettel. Koromnál fogva 

nem vagyok naiv. Tudom, hogy ezen a héten még azok sem tudnak teljesen örülni egymásnak, 

akiket Isten Lelke szerint élnek. Ezért szeretnék figyelmeztetni a „vezérel” szóra. Nem az történik, amit 

akarok és nekem kedves, vagy előnyös, hanem amit Isten akar velem tenni. Amennyiben Ő vezérel, akkor 

nincs szükség elválasztó falakra, és a korlát csak a biztonságos kapaszkodást fogja szolgálni. Kapaszkodjunk 

egymásba őszinte szeretettel. 

Jakab Béla parókus lelkész 



  

 

 

 

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy 

megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a mennyből pedig hang 

hallatszott: 

         „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Mk 1,9-11) 

              
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
          Andrea del Verrocchio–Leonardo da Vinci: 

               Krisztus keresztelése 

                                                  Firenze, Uffici 

 

 

 

 
 

 Amikor Keresztelő János már jó ideje prédikált és keresztelt a Jordán mellett, maga Jézus is elment 

hozzá Galileából, hogy megkeresztelkedjék. Lukács evangélista szerint Jézus akkor 30 éves volt, elérte tehát 

azt az időt, amikor az akkori Izrael törvényei szerint tanító lehetett valaki. Aki a vallás dolgaiban akart 

tanítóként működni, annak legalább 30 évesnek kellett lennie. Ezt Jézusnak is meg kellett várnia. 

 Amikor Jézus elindult Názáretből a Jordán mellé, még élt az anyja. Jézus testvérei azonban mind 

életben voltak és szintén Názáretben laktak. Abból, hogy Márk evangélista Jézust ácsnak nevezte (6,3), 

kitűnik, hogy Jézus felnőtt korában atyja mesterségét folytatta. Hosszú út végén talált rá Keresztelő Jánosra 

Bétabarában, Jerikótól délre, a Holt tengerhez közel. Azon a helyen a Jordán egyáltalán nem volt mély, 

úgyhogy bátran belemehetett bárki, még ha gyermek volt is. A Bétabara név is egyébként magyarul azt 

jelenti: gázlóhely. Ott szokott János keresztelni. 

 Nem lehetett biztosan tudni, hogy Keresztelő János és Jézus találkozott-e egymással már a 

keresztelést megelőző időkben. Mária és Erzsébet, János anyja unokatestvérek voltak, könnyen lehet tehát, 

hogy kisgyermekkorukban többször is együtt voltak, de erről sehol sem találunk említést a Szentírásban. 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy János tudott Jézusról, tudta, hogy kicsoda. 

 Mégis, amikor ott látta maga előtt Jézust, elcsodálkozott azon, hogy Jézus meg akar keresztelkedni. 

„Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelj és te jössz énhozzám?” (Mt 3,14). Ebből az látszik, hogy 

Keresztelő János még nem volt megkeresztelve: saját magát nem keresztelte meg. Benne volt ebben a 

kérdésben annak az elismerése is, hogy Jézus nagyobb Jánosnál, azonfelül bűntelen is, nincs tehát szüksége 

megkeresztelkedésre, megtisztulásra: anélkül is tiszta. János evangélista leírása szerint Keresztelő János 

akkor még nem tudta, hogy Jézus a Messiás. Azt gondolhatta, hogy őhozzá hasonlóan Jézus Istennek egy 

küldötte, a Messiás előfutára, útkészítője (Jn 3,31-33). 

 Egy dolgot azonban biztosan tudott egész életében: azt, hogy Jézus nagyobb nála. Úgy vélte, hogy 

magasabb megbízást kapott Istentől, mint ő. Azért kérte, hogy keresztelje meg őt. Az Üdvözítő csak annyit 

felelt Jánosnak, hogy tegye meg, amire kérte, mert mindkettőjüknek el kell végezniük azt, amivel Isten 

megbízta őket. Istennek az az akarata, hogy Jézus keresztelkedjék meg, akkor hát történjék meg Isten 

akarata. 

Forrás: https://presbiterkepzes.hu/node/416 




   

 
 

 Hitoktatás  

           Gyülekezeti házban – hétfő 17,00 óra. 

Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást egy főállású 

hitoktató, és három óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 

   Konfirmandus előkészítő oktatás – minden hónap második hétvégéjén péntek      

délutántól szombat estig a gyülekezeti házban. 

 Bibliaóra – szerdánként 10,00 órakor. 

 
Családi istentisztelet – január 20-án. Az istentiszteletet követően pogácsás  

beszélgetés, amire süteményeket is szívesen várunk. 

 Ökumenikus imahét Óbudán – január 21-25. Részletek a következő 

hírmondóban. 

 Ökumenikus bál – január 26-án, szombaton, 18 órai kezdettel. 

Belépőjegy 2.000 Ft. Az ár tartalmazza a ruhatárat, a büfévacsorát és egy 

tombolajegyet. Jelentkezni az iratterjesztésnél lehet. 

 

   

 

 

 
 

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) 

 

                                                              


