
 

 
 

 

 (Jn 1,17) 

 

 Olyan világban élünk, amelyben az emberek feszegetik a határokat. A társadalmat a törvények és a 

rendelkezések teszik működőképessé. Nem is gondolhatnánk arra, hogy a rendet biztosító törvényeket lehet 

másképpen is értelmezni. Pedig ez az igazság. Szeretjük értelmezni a törvényeket a saját szánk íze szerint, 

ahogy nekünk jó és megfelelő. A másikkal foglalkozunk kevésbé. A fiatal, a munkavállaló és a nyugdíjas 

más és másként olvassa a törvény betűit. Emberek által alkotott törvények ezek, és biztos, hogy az 

alkotóknak meg volt a célja velük. A lakásainkban található doboz vagy lapostévék külföldi filmjeiben az 

ügyvéd szerepét emelik ki, aki minden helyzetből képes megvédeni és kimenteni az ügyfelet. Kényelmes 

foteljeinkben ülve gyakran érezzük, hogy a törvénynek nincs is ereje, ha egy ügyvéd néhány jó érvvel 

felülírhatja, vagy hatályon kívül helyezheti azt.  

 Mi van akkor az Isten törvényével? Azt betartják az emberek? Különbséget tesznek az Isten 

rendelkezései és a sajátjuk között? Olyan jó érzés lenne 

kijelenteni – Igen! De Nem! 

 Isten nem bonyolította elvárását. Tudta, hogy 

mennyit bír el az ember és annak akarata. Két kőtábla, rajta 

tíz parancsolat, amely mindennek az alapja.  

 Kapcsolatunk Istennel és embertársainkkal. Nem 

büntetni akart általuk, hanem szeretett volna megóvni 

bennünket. Kitől? Saját magunktól, bűneiktől és pusztulást 

hozó vágyainktól. Sikerült elérnie tervét? Sajnos nem. 

Ellenben azt megvalósította, hogy a tíz parancsolat 

nemcsak a két kőtáblára, hanem a szívekbe is be lett írva. 

Így, akarva-akaratlanul, Isten törvényei szerint kell élnünk 

életünket. Ennyi az egész? Nem. 

 Isten nem adta fel az embert megmentő tervét. Láthatóvá tette szeretetét, amit a legjobban a 

kegyelem fogalmával tudunk meghatározni. Nem csupán megbocsát az embernek, hanem magára vállalja a 

bűnös ember büntetését úgy, hogy láthatóvá válik egy kisgyermekben, akit születése után jászolba fektet 

földi anyja. 

 Hihetetlen és érthetetlen. A kisgyermek Jézus, a Szabadító, Megváltó, Messiás, az Isten Fia. Miért is 

válik láthatóvá? Azért jött, hogy eltörölje a régi és elfeledett törvényt? Nem. Egy apró „pontocskát” sem, 



hanem megtölti szeretettel. Szeretete nem más, mint az áldozat, a segítség, a megbocsátás, a szolgálat és a 

dicsőítés. Új dolgok ezek? Isten megmutatta ezt egy általa választott nép életén keresztül, de azok 

megtagadták. Valamiképpen mégis újra volt szüksége, a látható és személyes Szeretetre. 

 A vízkereszti időszakban, amikor a megjelent Szeretet fényében járunk, elmélkedjünk egy keveset 

Isten csodálatos tettéről. 

Jakab Béla parókus lelkész 



 
 

  

 

                                                                                              

 

    

             Giotto di Bondone:  

                                                                                                                                    A kánai menyegző 

                                                                                                                                                     – Freskó – 

 

             Capella del’Arena,  

                                                                                                                                    Scrovegni-kápolna 

                        Padova 

 

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait 

is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.” Mire Jézus azt 

mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Anyja így szólt a 

szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, 

amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket 

vízzel.” És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” 

Ők vittek.
 
Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a 

szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort 

adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.” Ezt 

tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. 

(Jn 2,1-11) 



 

 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. 

 Ökumenikus imahét Óbudán  

 

 Ökumenikus bál – január 26, szombat, 18 óra.  Óbudai Kulturális Központ,  

1032 Budapest,  San Marco u. 81. 

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

Jelentkezni az iratterjesztésnél lehet. 

 

   

 

 

 

 

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.  

Éreztesd atyai akaratod jóságát minden emberrel,  

és áldd meg egyházunkat, népünket, vezetőinket és minden népet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

 (Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 

 

 


