
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub, 17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis elmarad 

Péntek:  14:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 A gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport részt vesz az 

  ökumenikus összejövetelen a Református Nagytemplomban 

Hirdetések 

1. Január 19-én indul az ökumenikus imahét. A közös alkalmak január 

20-án, hétfőn a Felszegi Református Templomban kezdődnek. A részletes 

program kinyomtatva megtalálható a Tanítvány heti értesítő mellett. Január 

22-én, szerdán este 6-kor mi vagyunk a házigazdák. Aki tud hozni egy tál 

süteményt, azok háromnegyed 6-ra adják be az ebédlőbe. 

2. Január 20-a hétfő Boldog Özséb áldozópap, január 22-e, szerda Boldog 

Batthyány-Strattmann László családapa emléknapja. Január 25-e, szombat 

Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. 

3. Január 29-én, szerdán délután 5 órától szülői megbeszélést tartunk az 

ősszel elsőáldozásra készülő gyermekek szülei számára. Ez egy fontos 

megbeszélés, amire kérjük az érintetteket, hogy jöjjenek el! 

4. Február 1-jén kerül megrendezésre a 25. Keresztény Bál, a Művelődési 

Központ kamaratermében. Jegyek elővételben vásárolhatók Turai Évánál 

(30-916 8176) és Huszárné Baranyi Andreánál (30-444 8481).  

5. Már előre hirdetjük, hogy azok számára, akik az idei évben szeretnének 

szentségi házasságot kötni, a jegyeskurzus február 5-én, szerdán este 

háromnegyed 8-kor kezdődik. Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 
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Évközi 2. vasárnap 

 Várva vártam az Urat, és lehajolt hozzám; meghallotta esdeklésemet. 

(40. zsoltár) 

 „Várva vártam...” A héber eredetiben ez az ige „egy olyan 

reménykedést jelent, amelyet elsősorban a feszült és kitartó várakozás 

jellemez. Ez a várakozás nem aktus, hanem életállapot. Ez a nyelvtani 

szerkezet a cselekvés intenzitását, a várakozás feszültségét, a remény 

szilárdságát jelzi.” (Szabó Mária: A zsoltárok kincsei) Dávid így vágyakozott 

látni Istent, Izrael népe is így várta, hogy megláthassa az Úr arcát.  

 Ez az arc láthatóvá vált Krisztusban. Keresztelő Szent János a mai 

evangéliumi szakaszban rámutat a közelgő Úrra, és felkiált fel: „Íme, az 

Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1,29). Isten nekünk is szeretné 

kinyilatkoztatni magát. Megvan-e a vágy bennem, hogy meglássam az Úr 

arcát, hogy meghalljam az Ő hangját? Isten ki tudja bennünk is művelni a 

kitartó várakozást, hogy találkozzunk vele, és ugyanez az Isten képes be is 

teljesíteni ezt, ha arra tényleg szívből vágyakozunk. 
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Bevezetés a 2020-as imahét témájába (első rész) 

 „… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 

28,2)  

 A Krisztus-hívők egységéért folytatott imahét 2020-as anyagát a 

máltai és gozói keresztény egyházak készítették. A máltai keresztények 

február 10-én nemzeti ünnep keretében ünneplik Szent Pál hajótörését, ezzel 

jelzik és köszönik meg a keresztény hitnek a szigeten való megjelenését. Az 

imahétre választott igeszakaszt az ünnepen szokták felolvasni az Apostolok 

Cselekedeteiből.  

 A történet úgy kezdődik, hogy Pált fogolyként Rómába viszik 

(ApCsel 27,1). Pált bilincsbe verik, de Isten küldetése még egy ilyen 

veszélyes út ellenére is beteljesedik általa. Ez az elbeszélés az emberiség 

klasszikus drámája, amely a természet rettenetes erőivel szembesít. A hajó 

utasai kiszolgáltatottak a tenger erejének és a rájuk zúduló hatalmas 

viharnak. Ezek az erők ismeretlen területre sodorták őket, ahol az 

elveszettség érzésével és a reménytelenséggel kell szembesülniük. A hajón 

tartózkodó kétszázhetvenhat ember külön csoportokra oszlott. A százados és 

a katonái hatalommal és jogosultsággal rendelkeznek, de a tengerészek 

szakértelmétől és tapasztalatától függnek. Bár mindannyian félnek és 

sebezhetők, közülük a leláncolt foglyok a legvédtelenebbek. Életük 

feláldozható, a csoportos kivégzés veszélye fenyegeti őket (27,42). A 

történet folytatásában az életük elvesztésétől való félelem miatt növekvő 

megosztottságot, ezáltal erősödő bizalmatlanságot és gyanakvást látunk a 

különböző csoportok között.  

 Mindemellett figyelemreméltó, ahogyan Pál a békét sugallja a nagy 

felfordulásban. Tudja, hogy életét nem olyan erők irányítják, amelyek 

közömbösek sorsa iránt, hanem Isten kezében van, akihez tartozik, akit 

szolgál (ld. 27,23). Hite miatt biztos abban, hogy Rómában a császár elé fog 

állni, és ennek a hitnek az erejével állhat meg útitársai előtt, és adhat hálát 

Istennek. Mindenkit erre bátorított. Pál példáját követve osztoznak a 

kenyéren, az új reménységben egyesülve és szavaiban bízva. 

 Ez mutatja a szakasz fő témáját, amely az isteni gondviselés. A 

százados döntése volt, hogy a rossz időjárás ellenére útnak induljanak a 

hajóval. A vihar alatt a tengerészek döntöttek arról, hogyan irányítsák a 

hajót. Végül a saját terveik meghiúsulnak, és csak úgy, hogy együtt 

maradnak és hagyják, hogy a hajó összetörjön, menekülnek meg az isteni 

gondviselés által. A hajó és az egész értékes rakomány elvész, de mindenki 

életben marad, „mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a 

fejéről” (27,34; ld. Lk 21,18). Keresztény egységünk keresése során az isteni 

gondviselésnek átadva magunkat számos olyan dologról kell lemondanunk, 

amelyhez szorosan kötődünk. Istennek azonban minden ember megváltása 

számít. (…) 

Az ökumenikus imahét témái 

1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása 2. nap: Megvilágosodás: Krisztus 

világosságának keresése és megmutatása 3. nap: Reménység: Pál üzenete 4. 

nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra 6. 

nap: Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása 7. nap: 

Megtérés: szívünk és elménk megváltozása 8. nap: Nagylelkűség: elfogadás 

és adás. 


