
 

 
 

 

 

 

 
 

(Zsolr 89,10) 

 

 

Ökumenikus Imahét 2020! Kedves Olvasó! Mit üzen neked ez a felhívás? Az ökumenikus imahét 

Isten hatalmas ajándéka azoknak, akik szeretnék Őt a különböző felekezetek földi házaiban együtt látni 

szolgálat közben. Fogalmazhatnám másként is, Isten meghallgatta az egységre törekvés szándékának 

óhaját.  

Az ember szeret panaszkodni, kritizálni, és ez alól nem kivételek az egyházakhoz tartozók sem. 

Mindenki más és mást szeretne a nagybetűs Egyháztól. Csalódottságukat summázzák is egy kérdésben,  

miért van szükség ennyi félére a világban, ha egy Isten létezik?  

Jogos, de nagyon általános is ez az észrevétel. A szakadás elkerülhetetlen volt a középkorban. Az 

egyház elfordult a Szentírástól, olyanná vált, mint a farizeusok és írástudók a Jézus és az Őt megelőző 

korban. Kiegészítették Isten szavát a saját elvárásaikkal, de nem ismerték fel, hogy Isten annak már nem 

része.  

A szakadás mára már annyira elszaporodott, hogy szinte lehetetlen nyilvántartani a keresztény 

közösségeket. Hazánkban is megszűnt a történelmi egyház, mint megkülönböztető kategória, ma már 

keresztény hitvalló közösségeket tartanak számon. Többen vélik azt, hogy ez politikai akarat, mivel a 

történelmi egyházak meggyengültek. Szép, monumentális templomaink vannak, amelyek többnyire 

foghíjasak, vagy üresek az alkalmaikon. A hitvalló, régen neo-protestáns egyházak viszont teltházasak. 

Miért? – tehetjük fel a kérdést. A választ nem lehet egy ilyen kis írásban részletesen megadni. Röviden, 

ameddig a régiek nem tudják megszólítani a közösségükhöz tartozókat, addig ők azt a közösséget keresik, 

ahol igyekeznek közel vinni hozzájuk Istent és annak üzenetét. Szinte meg is fogalmaztam a feladatunkat, 

és elsőre nagyon egyszerűnek tűnhet ez a feladat. De nem egyszerű. És mivel nem egyszerű, ezért fontos 

a közös összefogás, az együtt gondolkodás. Tény, hogy a tradíciót nem lehet egyik napról a másikra 

átértelmezni, de bizony sokszor jobban ragaszkodunk a múlthoz, mint kellene. Az ökumenikus imahét 

nyújthat áttörést ebben.  

A tradíciók és dogmák ellenére kinyithatjuk legalább résnyire a „közös ház” – az Egyház – ajtaját. 

Többen nem is tudják, hogy a vad vizeken hánykolódó, az egyházat szimbolizáló hajón utazókat már 

1740 körül megpróbálták közös imára buzdítani. 1968 óta közös tanulmányi anyagok segítik elő az 

egységre való törekvést a világban. A legelső ilyen anyag Ausztráliában készült el, az idei Máltán. 

Mindegyik tanulmány a helyi közösségek sajátosságait, örömeit és kihívásait tárja a világ keresztényei 



elé. Sikeres lett ez a kezdeményezés? Vegyes az érzés! Gyakran érzem úgy, hogy hamarabb leszünk 

tengeri betegségben szenvedők, mint mielőtt kiérnénk legalább a tenger közelébe. Akarjuk is, meg nem 

is. Sajnos ezt lelkészi tapasztalataim erősítik meg.  

Téves és ideje múlt, a Szentíráson nem alapuló dogmákra hivatkozva nem akarjuk a másik igazi 

közelségét. Kicsiny Óbudán, ahol közel hetvenezer ember lakik, akiknek minimum a fele meg van 

keresztelve és valamelyik felekezethez tartozik, alig hetven hívő jelenik meg az imaheti alkalmainkon. 

Sajnos a mi gyülekezetünk sem akar ebben igazán részt venni. Az idei hetet többségében a bibliaórás 

testvéreink mentették meg a részvételükkel, és a nyitó alkalmon a segítségükkel. 

Az Egyház hajója hánykolódik kedves Olvasó! Érzed? Akarsz-e ennek a hajónak az utasa, matróza 

lenni? Valamit tenni kellene, legalább is a jelenleginél többet. Egy biztos, hogy a tengert az azt Teremtő le 

fogja csendesíteni, de hogy mi lesz a hajóval, az bizony rajtunk is nagyban múlik.  

Jakab Béla parókus lelkész 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, 

Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, 

és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután 

továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a 

hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal 

otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. 

 

 

 

Azután bejárta egész Galileát, tanított a 

zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának 

evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget 

és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre 

egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle 

betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a 

megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és 

meggyógyította őket. Nagy sokaság követte 

Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából 

és a Jordánon túlról. (Mt 4, 18-25) 
 



 
 

 
 

Január 26., Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap 

   

„Az úrvacsora nem valamiféle szomorú kötelesség, 

hanem a Krisztussal való találkozás örömteli lehetősége.” 

                                                                                          Sághy Balázs 

 

 

 

 
 

                                  

  Bibliaóra – szerdán 10 órakor.  

 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! 

 

 

Te parancsoltad, hogy a sötétségből világosság támadjon fel, 

és engeded, hogy felettünk is ragyogjon orcád világossága.  

Világíts a mi szívünkbe, és áraszd ki benne szereteted fényét.  

Láttasd meg velünk irgalmad csodálatos erejét, hogy Urunknak valljunk,  

és szüntelenül magasztaljunk Téged.  

Vezess az igazság útján, hogy tetszésed szerint éljünk, és cselekedeteinkért dicsőítsék a földön 

 a Te szent nevedet, Atya, Fiú, Szentlélek Isten,  

mert egyedül Téged illet dicsőség, dicséret és magasztalás most és mindörökké.  

Ámen. 
                                                                                             (Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 

            


