
 

 
 

 

 

Pál apostol írja: 
 

 
 

(1Tim 1,15) 

 
 

Örökös kérdése az embernek, hogy magát minek és kinek tartja. Az emberi erények a reneszánsz 

koráig háttérbe szorultak. Római és görög mitikus alakok voltak a művészek példaképei. Érezhették őket 

hatalmasnak, vagy éppen halhatatlannak. Nem olyannak, mint az ember, aki esendő, bűnös, sőt a legtöbb 

esetben haszontalan. A reneszánsz változtatott ezen, ennek példája a Dávid szobor. Michelangelo Dávidot 

nem mint bibliai hőst, hanem mint népe védelmezőjét és igazságos uralkodóját ábrázolja, példát állítva a 

firenzeiek elé, amellyel a Köztársaság védelmére és igazságos kormányzására ösztönzi őket.  

Térjünk vissza Pálhoz, aki az Isten és az ember kapcsolatának fontosságát emeli ki. Az ember ott áll 

Isten előtt, halálra méltóan. A bűn büntetése a halál, de Isten nem akarja azt, hanem szeretné őt magához 

ölelni. 

Jézus amikor a hallgatóságához szólt, példákat hozott szemléltetésként. Nem példálózik mással, saját 

magát használja példaként. Pál nem arra hívja fel követőit és leveleinek olvasóit, hogy olyanok legyenek, mint 

ő, hanem figyeljenek Isten csodálatos tettére, arra, amit vele tett. Micsoda csodát hajtott végre rajta, az 

üldözőből bizonyságtevőt formált, az indulatosból, aki az öldökléstől lihegőnek jellemez Lukács, alázatost 

alakít, a dölyfös rabbiból lélekmentőt. Ő a legszebb példa. Nem Dávid szobor alkatú volt, sok betegséggel 

küzdött, nem készítenek Pál szobrokat vagy szobrocskákat az utókor számára. Meglepő volt számomra, 

amikor egy régiségkereskedő kijelentette, hogy a Dávid szobrok, ma is kelendők. A robosztus alkat, dús 

izomzat, a szép arc vonzó hatással van a ma emberére. Ki akarna egy beteges zsidót ábrázoló szobrot a 

lakásába díszként? Nem sokan. Ő sem ezt szerette volna, amikor úgy érezte, hogy beszéde félreérthető lehet, 

akkor mindig kitért az ő bűnösségére. 

Nem szeretünk a saját bűnösségünkről beszélni, a másokéról viszont igen. Ez is egy emberi gyarlóság. 

Jézust azonban csak az tudja befogadni, aki meglátja bűneit az Ő – érte is kihullott – ártatlan vérében. Az 

úrvacsora éve ebben lehet a segítségünkre, lássuk meg arcunkat, alakunkat, végességünket a Megváltó értünk 

megtöretett testében és vérében. Micsoda találkozás lehet, lehetne. Embernek látni magunkat a kegyelmes 

Isten előtt, az első lépés lehet az üdvösség felé. Ne aggódj kedves Olvasó, a lépések követik egymást, és ne 

félj attól, ha egyszer majd a földön találod magad. Nézz fel akkor, és meglátod a rád tekintő Krisztust. Igaznak 

fogod te magad is tartani a „beszédet”! 

Jakab Béla parókus lelkész 
 



 
 

 
 

 
 

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) 

 

 
 

 
Január 19., Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap 

   

„Itt Jézus Krisztus Urunk a házigazda, mi pedig mindnyájan meghívottak, az ő 
vendégei vagyunk. Ezért azoknak a testvéreknek is örömmel adjuk át az Úr 
meghívását, akik nem evangélikus egyházunk tagjai, de saját egyházuk rendje 
szerint felkészíttettek a szentség ünneplésére.”  

                                                                                                                                               Ittzés János 
 

     

 

Hans Benzmann 

 
(részlet) 

Kosztolányi Dezső fordítása 
 
 

A rózsaillat és a könnyű borszag 

a sárga alkonyatban oszladoztak... 

Ó drága nap! Ujjongva szállt az égnek 

a lányok ajkáról az örömének, 



a hárfa húrja új dalokon pendült, 

a korsókból a bor bőségesen dűlt. 

Lágy, bíborpárnán ült a mátkapár 

boldogságában elkábulva már... 

 

Egy a tizenkettő közül, Tamás 

így szólt Péterhez: "Égi híradás 

ez a csoda, amit ma este láttam - 

csoda, amelyben új- új tanítás van - 

Nézd ezt a párt. A víz ma este bor lett 

s két földi élet boldog, égi sor lett!" 

És a szerelem dala lebegőn 

ujjongott a rózsálló levegőn. 

 

 
 

                                  

  Ökumenikus imahát – január 20-25 között. 

  A hétfői nyitó alkalmat nálunk tartjuk. 17 órakor, amit szeretetvendégség követ. 

  Süteményeket szeretettel fogadunk. A jelenlét fontos. 

  Bibliaóra – szerdán 10 órakor. A két pápa című filmet fogjuk megtekinteni. 

 Óbudai Keresztény Bál –   február 1-jén, helyszín: Óbudai Kulturális Központ. 

 Megjelenés jelmezben, álarcban vagy anélkül. 

 Felnőtt jegy: 2000 Ft, diákjegy hittanosaink számára ingyenes. 

 Jelentkezni Jakab Béla lelkész úrnál lehet. 

  Rádiós istentisztelet – február 2-án 10 órakor.  

Kérjük testvéreinket, hogy legkésőbb 9,50-ig foglalják el helyeiket. 

Főpróbát tartunk január 26-án az istentisztelet keretein belül, hogy a megadott időkeretet 

felmérjük, és az énekeket átismételjük. 

A jelenlét több, mint fontos! 

 

 

 

Magasztalunk és dicsérünk Téged, hogy közénk jöttél.  

Te vagy a mi világosságunk. Nélküled azt sem látjuk, hogy hitetlenek és szeretetlenek vagyunk.  

De ha Te közöttünk vagy, úgy adj szívünkbe hívő bizodalmat, hogy ne meneküljünk elöled.  

Hiszen nemcsak bűnünkre világítasz rá, hanem a bocsánatot is hozod.  

Áldj meg, hogy a Te világosságod megtörje a sötétség uralmát életünkben,  

és Téged szolgáljunk a reánk bízott ige megtartásával.  

Áldd meg egyházadat mindenütt a világon, hogy a Tőled való világosságot ne másokon követelje,  

hanem maga éljen belőle, és világítson képmutatás nélkül.  

Áldd meg vezetőinket és munkatársainkat, népünket és minden népet,  

az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.                                      

 (Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 

            
 


