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 2013. március 

Március 1., péntek: 
 

Ökumenikus világ-imanap 
 

 A magyarországi keresztyén felekezetek, csatlakozva 
a világ számos országában élő keresztyén testvéregyházak-
hoz, március 1-jén pénteken tartják az ökumenikus világ-
imanapot, melynek vezérgondolata:  

Mindannyian menekültek vagyunk a világon 
– közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának főtitkára a Magyar Távirati Irodával. 
 Tájékoztatása szerint az ökumenikus világ-imanapot 
1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországon pedig 
2013. március 1-jén pénteken  huszonnyolcadszor szervezi 
meg a MEÖT ezt az eseményt. 
 Hozzátette: a világ-imanap tematikája "a jövevénység 
és a befogadás témáit járja körül". A tematikát idén a fran-

cia keresztény nők készítették 
el. Megjegyezte, a világ-imanapot országszerte gyülekezetekben 
tartják meg, "együtt imádkozva (...) a menekültekért, akik ki-
szolgáltatott helyzetben vannak". 
 A MEÖT főtitkára közleményében rámutatott: az imanap 
résztvevői az ökumenikus tanács által megjelentetett kiadvány-
ok segítségével készülhetnek fel, hangolódhatnak rá az ese-
ményre, "és élhetik meg az imanapi liturgia tartalmának kitelje-
sedését". 
 A világ-imanapra való felkészülést segítő anyagok elérhe-
tők és letölthetők a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-
csának honlapján: www.meot.hu 
 
 

A világ-imanap képeslapja 

Böjt 
 

Ne a görcsös kapaszkodás, 
az akarat: 
 „ahogy én akarom”, 
vágja az utat 
a beszürkült 
hétköznapokba. 
 

Hanem 
a kinyitott tenyér, 
ahogy megadom magam 
Neked, 
 

hogy Te rendezd el, 
rendezd új egésszé 
Bennem 
a részleteket. 
 

ÁMEN 
 

(Hajdú Zoltán Levente) 

A világ-imanapról részletesen 
hírlevelünk 7-9. oldalán számolunk be! 



(1. hét) Isten az ember szolgálatában 
 

Húsvétra készülve 
 

 Az ember, története során, több soron is bebizonyította, képtelen saját erejéből kilábal-
ni abból a válságból, amelybe Teremtőjétől való elszakadása révén jutott. Nyilvánvalóvá vált 
Istenre utaltsága, segítségére szorultsága. Isten, aki szerette és vágyódott utána, eleve elhatá-
rozta, hogy megmenti teremtményét, és kész volt a legnagyobb áldozat meghozatalára érte. 
Ennek a megváltási műnek az ünnepe közeledik e hónap végén, készítsük fel hát szíveinket! 
Vegyük számba ismét mindazt, amit Alkotója az emberért megtett, s gondoljuk végig azt is, 
mire tanít és késztet ez minket, akik ennek a megváltási műnek a kedvezményezettei lehet-
tünk. A gyönyörű Krisztus-himnusszal szeretném feleleveníteni, melyet a Filippi levél második 
rész 5-11 versekben találunk: 
 

 „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: 
 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 
 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, 
 és magatartásában is embernek bizonyult; 
 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 
 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, 
 és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 
 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
 mennyeieké, földieké és földalattiaké; 
 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” 
 

 Ami legmegkapóbb, hogy az Isten önmagára vállalta ennek a műnek minden ódiumát, s 
angyalai, akik egyébként akaratának véghezvivői, ebben az esetben csak szemlélői szerephez 
jutottak. A megváltást Isten nem hivatalból intézte, hanem személyesen vitte végbe. Ezzel is 
kinyilvánítva elkötelezettségét és szeretetét az ember iránt. 

 Az Atya Isten volt az, aki Fiát adta, 
Jézus pedig aki életét áldozta. Az Logosz 
testté lett, részese azoknak, akik testből 
és vérből vannak, hogy halála által meg-
semmisítse azt, akinek hatalma van a ha-
lálon, vagyis az ördögöt; és megszabadít-
sa azokat, akik a haláltól való félelem mi-
att egész életükben rabok voltak. (Zsid 
2:14-15.) 
 
 

(folytatás a következő oldalon) 

 

Áhítatok március hónapra 
 

Írta: Pintér Imre 
lelkipásztor 

a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke 



 Az Isten nem tartozott nekünk semmivel. Mi voltunk, akik pártot ütöttünk ellene, mind-
nyájan elhajlottunk, ki-ki a maga útjára tértünk. Isten mégis mindnyájunk vétkét az ő Fiára ve-
tette. Ezzel igazsága és kegyelme is betöltetett, nekünk pedig megnyílt a szabadulás ajtaja. 
 

 Imádkozzunk! 
 

 Istenünk! 
 Köszönjük, hogy magad jöttél el értünk, 
 hogy megválts minket minden bűneinkből! 
 Köszönjük az Atya szeretetét, a Fiú áldozatát, 
 és a Szentlélek közösségét! 
 Köszönjük, hogy végbevitted, 
 amit szívedben elhatároztál, 
 s ma is megtartatunk a te kegyelmed által! 
 

 ÁMEN 

(2. hét) Szolgai formát vett fel 
 

 A szolga átvitt értelemben függő viszonyban levő személyt jelent, aki önként vállalta 
azt, hogy egy személyért, célért, eszméért, közösségért dolgozzon. Hogy alárendeltségi vi-
szonyban, jogairól részlegesen, vagy teljes egészében lemondva éljen. A szolga-lét lényege ép-
pen nem a ma oly divatos önmegvalósítás, hanem ellenkezőleg: a mások sikerének munkálá-
sa, a többiek beteljesülésének elősegítése. Különös, hogy aztán mégis a szolgai minta szerint 
élők lesznek sikeresek, szinte szándékuk ellenére, az „önmegvalósítók” azonban valahogy so-
ha nem jutnak el a beteljesedésre! 

 Mielőtt az utolsó vacsorát tanítvá-
nyaival együtt elfogyasztotta volna, Jézus 
valami egészen különös dolgot tett. Levet-
te ünnepi felsőruháját, s az alsó munkásru-
hájában nekiállt megmosni tanítványai lá-
bát, a háziszolga feladatát teljesítve. Péter 
nagy értetlenkedve, elutasítóan fogadta, s 
csak miután Jézus meggyőzte őt – amit 
most teszek, majd később fogod megérte-
ni, de ha nem mosom meg a lábad, közöd 
nincs hozzám – akkor adta be a derekát, 
de egyúttal fejét és kezét is megmosatta 
volna. 
 Mi is sokszor összekeverjük a dolgo-

kat. Előszeretettel mossuk mások fejét a szó átvitt értelmében. Megmondjuk az igazságot, 
osztjuk az észt, helyretesszük a másikat – kerül, amibe kerül! A szolga azonban nem a fejmo-
sók felsőbbrendű kasztjához tartozik! Tudja, hogy a maradandó megoldáshoz kissé lejjebb kell 
hajolni. A szolga tud lehajolni. A megalázkodás meghajlást is jelent! 
 

(folytatás a következő oldalon) 



 Persze nem csak a kézmagasságig kell hajolni! A kézmosás gesztusától nehéz elválaszta-
ni a „mosom kezeim” jelentéstartalmat! Igaz, nem öntöm rá a másik fejére a szennyet, viszont 
szépen elhatárolódom tőle. Az egyenlősdiben távolságtartás rejtőzik: nemhogy közelebb hoz-
na, hanem elidegenít egymástól! Felemelni csak az tud, aki alul van. A szolgai forma tesz csak 
alkalmassá bennünket mások előmenetelének hatékony munkálására. Minél nagyobbak sze-
retnénk lenni, annál mélyebbre kell hajolni. 
 Jézus az övéi lábait mosta meg. Azért volt képes megtenni, mert tudta, hogy az Atyától 
jött ki, és Hozzá is megy. Csak az tud igazi szolga lenni, akinek helyén van az identitása, az ön-
értékelése. Az alacsony önértékelésű, identitás-zavaros ember szolgalelkű lesz. Az igazi szolga 
viszont úgy tudja korrigálni, inteni a többieket, hogy szinte észre sem veszik. Nem alázza le 
őket, nem gázol egyéniségükbe, mégis maradandó eredményt ér el náluk. 
 

 Imádkozzunk! 
 

 Uram, taníts bennünket 
 a szó nemes értelmében szolgává válni! 
 Segíts, hogy a Te példád követve 
 képesek legyünk mások hasznát, 
 előmenetelét munkálni. 
 Segíts, hogy tudatában legyünk, 
 Te küldtél el bennünket, 
 s majdan mi is hozzád megyünk, 
 s ezáltal megfelelő motivációból szolgálhassunk! 
 

 ÁMEN 

(3. hét) Emberekhez hasonlóvá lett, 
  magatartásában is embernek bizonyult 
 

 „Ecce homo”: Íme, az ember – mondta Pilátus, mikor Jézust megostoroztatva, megcsú-
folva a felheccelt tömeg elé vezettette. Vajon mi vezérelte ezt az igazság és korrupt elvárás 
közt ingadozó római helytartót? Azt remélte tán, hogy az így megalázott, jelentéktelennek be-

állított ember szánalmat ébreszt, s a 
tömeg elveszti érdeklődését a ke-
resztre feszítés iránt? 
 Jézus azonban még összetör-
ve, meggyalázva sem volt szánalom-
ra méltó! Arcát és testét összeron-
csolhatták, de a ronccsá vert külsőn 
át dicsőségesen átragyogott belső 
lénye. Ő volt a szó nemes értelmé-
ben vett ember! A hatalom gyáva 
képviselője, a hisztérikus tömeg pe-
dig a szánalmas ember-karikatúra.  
 

(folytatás a következő oldalon) 



  

Belső cikk főcíme  

Belső cikk főcíme  

Belső cikk főcíme  

Oldal  5 

A hírlevél címe  

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 Az embert a bűn torzítja el, nem külső sérülés! A jellemet nem lehet szétverni! Az elle-
ne irányuló romboló szándék lepereg róla, ellentétes hatást ér el. A meggyalázni kívánt bűnte-
len emberi jellem a támadások közt felmagasztosul. Ott, a római prefektus udvarán ez a meg-
gyötört, szétvert arcú őrizte meg igazi emberi mivoltát, s bizonyult a szó nagybetűs értelmé-
ben Embernek! Adyt idézve: „Ember az embertelenségben”. 
 Hiszem, hogy Jézus eredendően testileg is szép, jó meg-
jelenésű férfi lehetett, bár Ézsaiás próféta, könyvének 53-ik 
részében így ír az Úr szenvedő szolgájáról: 
 

 „Nem volt neki szép alakja, 
 amiben gyönyörködhettünk volna, 
 sem olyan külseje, 
 amiért kedvelhettük volna”. 
 (Ézs 53:2/b.) 
 

 Igen, mert a próféta közel ezer évre előretekintve a 
szenvedés pillanatképeit örökítette meg. Talán épp ezt a jele-
netet láthatta. De mielőtt összeroncsolták volna, bizonyára 
külső és belső lénye egyaránt vonzó lehetett, hiszen nem volt 
benne bűn, ami eltorzította volna arcát és alakját. 
 Az Isten az ember szolgálatában emberekhez hasonlóvá lett. Isteni mivoltából, érinthe-
tetlenségéből, hozzáférhetetlenségéből kiüresítette magát. Egészen közel jött hozzánk. Annyi-
ra, hogy akik körülte voltak, szerethették, megérinthették és ő is szeretettel érintett meg má-
sokat. De a gonoszság is hozzáférhetett. Fájdalmakat, sérüléseket okozhatott neki. Mert ez 
volt a küldetése, hogy a nekünk szánt gyalázások hulljanak rá, a mi szenvedéseinket szenved-
je, és a mi bűneink büntetését magára vegye. 
 

 Imádkozzunk! 
 

 Uram, felfogni nem tudjuk az a szeretetet, 
 ami értünk ilyen messzi mélységekbe vezetett Téged! 
 Segíts, hogy mikor mi is találkozunk az oktalan gyűlölettel, 
 akkor a szidalmat ne viszonozzuk, szenvedvén ne fenyegetőzzünk! 
 Ha Te vállaltad, hogy hozzánk hasonlóvá légy, 
 add meg nekünk azt a kegyelmet, 
 hogy mi is Hozzád hasonlókká lehessünk! 
 Add meg, hogy Isten szolgájaként 
 szíved szerinti emberekké lehessünk! 
 

 ÁMEN 



 

(4. hét) Engedelmeskedett mindhalálig, 
  mégpedig a kereszthalálig 
 

 A bibliai időkben a szolga feltétlen engedelmes-
séggel tartozott gazdájának. Ma azonban a liberális-
humanista felfogás vadhajtásaitól átmosott agyunk 
már csak ezektől a kifejezésektől is leblokkol, és tudat 
alatt elutasítja, hogy egyáltalán értelmezni próbáljon 
egy ilyen mondatot. Mert mi az, hogy gazda, vagy úr? 
Mi az, hogy szolga? Mi az, hogy engedelmesség? Istent 
partnernek (sic!) tekintjük, s lassan képtelenek leszünk 
felfogni az engedelmesség, az alávetettség lényegét. Az emberben mindig is benne rejlett a 
függetlenedésre való hajlam, nem véletlenül írja az Ige: 
 

 „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, 
 és a szófogadás a kosok kövérjénél!” 
 (1Sám 15:22.) 
 

 Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az engedelmesség kiskorúsít. Pedig az önkéntes 
engedelmességet csak az érett korra jutott, magas önfegyelemmel bíró egyén tudja megvaló-
sítani. Csak az önmaga felett tökéletes kontrollal rendelkező ember tudja másnak alárendelni 
önmagát. Aki még saját akaratának sem ura, hogy tudna más akaratával azonosulni? Gyakran 
elgondolkodom korunk posztmodern szemléletén. Úgy látom, oly alacsonyra teszi a lécet ezen 
a területen, hogy teljesen elkorcsosítja nemzedékünket. A katonai kiképzők tudnának erről 
sokat mesélni. A sikerre törünk, de képtelenek vagyunk magunkat fegyelmezni ahhoz, hogy el 
is érhessük. Felhalmozódik a frusztráció, s ki tudja, meddig bírják a társadalom biztonsági sze-
lepei ezt kezelni? 
 Még a hívő ember engedelmessége is sokszor kívánnivalót hagy maga után. Csak rész-
legesen vagyunk hajlandók Istennek engedelmeskedni; bizonyos feltételek teljesülése esetén, 
vagy csak korlátozott területeken. Valószínűleg nem vagyunk képesek bízni benne tökélete-
sen, vagy félünk, hogy vallási fanatizmusba esünk. Így aztán csak részleges eredményét ta-
pasztaljuk engedelmességünknek. Csak a gazdáját tökéletesen ismerő és szerető szolga tudja 
feltétel nélkül engedelmeskedve alárendelni önmagát. 
 Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig. Engedelmessége minden korlátot, minden 

tabut ledöntött. Nehéz felfognunk, hogy lehet 
engedelmeskedni egy olyan kérésnek, amely 
életének elvesztését vonta maga után. Az Úr 
is, utolsó éjszakáján, ott a Gecsemánéban, 
iszonyatos lelki tusa árán hozta meg ezt a dön-
tést. De nem volt más lehetőség az ember 
megváltására! S ráadásul nem valami humá-
nus kivégzési mód várt rá, hanem az elképzel-
hető leggonoszabb, leggyötrelmesebb, amit 
emberi elme a történelem során valaha ki-
agyalhatott! 
                                         (folytatás a következő oldalon) 



 

 Engedelmessége tökéletes volt, eredménye kihat az egész univerzumra. A történelem 
fordulópontja lett, amit a kereszten elvégzett. Ő volt a legengedelmesebb szolga, Ő lett ezért 
Mindenek Ura! 
 

 Imádkozzunk! 
 

 Drága Úr Jézus! 
 Te, aki az Atya iránti tökéletes engedelmességedben 
 a legvégsőkig elmentél értünk,  
 méltó vagy, hogy tiéd legyen 
 minden tiszteletünk, egész életünk! 
 Segíts, hogy megismerhessünk még jobban, 
 szeressünk és bízzunk benned, 
 s ezáltal irántad való engedelmességünk 
 egyre magasabb szintet érhessen el! 
 

 ÁMEN 

A Világ-imanap 
mozgalma mit sem veszített aktualitásából, jóllehet csaknem 150 éves 
múltra tekinthet vissza. Sőt évenként növekszik! Nem csupán a bekapcso-

lódók száma mutatja ezt, hanem a növekvő érdeklődés az előkészítő konferenciák iránt. A vi-

lágon több, mint 200 ország különböző keresztyén felekezethez tartozó nőtagjai adják egy-

másnak az információt, gyűlnek össze, hogy készüljenek az év március első péntekjén megtar-
tásra kerülő imanapra.  
 Aktualitása abban rejlik, hogy az előkészítő ország imanapi bizottsága mindig olyan té-
mát választ, mely saját országuk égető , megoldásra váró gondját tárja elénk, s kérik imádsá-
gainkat. Ugyanakkor a témához választott bibliai szakaszok üzeneteket tartalmaznak más or-
szágok résztvevőinek is, hiszen talán nem oly koncentráltan, mint a felkészítő országban, de 

nálunk is jelentkeznek e mindennapi problémák, amiknek megoldásában kell keressük Is-

ten akaratát, világos útmutatását. 
 2013-ban a francia ökumenikus női imanapi 
bizottság állította össze a liturgiát és mutatja be or-
szágukat, jelenlegi helyzetüket, társadalmuk problé-
máit, s számol be a családok, asszonyok, lányok éle-
téről, mindennapi örömeiről, bánatairól. 
 A www.meot.hu honlapon közzétett és min-
den lelkészi hivatalba eljuttatott nyomtatott anyagok 
segítségével mi magunk jól felkészülhetünk a márci-
us 1-jei imanapra. 
 
 
 (folytatás a következő oldalon) 
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 A letölthető 24 kép vetítésével és a hozzá tartozó leírásból sokat megtudhatunk a fran-
cia nők mai életéről. Bemutatják országukat, melynek területe 10-szer nagyobb, mint Magyar-
ország, s nagyon sokan vannak, akik pl. északon születtek, s egész életükben nem jutottak el a 
déli határokig. Így számukra országon belül is sokat jelentenek ezek az információk, amik sok-
kal többet elárulnak az életükről, mint amit az útikönyvek leírásai tartalmaznak. Találunk ké-
peket csodálatos természeti szépségeikről, fővárosukról, Párizsról és a francia mentalitásról, 
az élet szeretetéről. Igyekeznek minden percet megbecsülni, élvezni az adottságaikat, képes-
ségeiket, megtalálni minden nap szépsé-
gét. Mindegy, hogy valaki  a tengerpar-
ton, vagy épp az ország belsejében lakik, 
közös megoldásra váró kérdés náluk a 
menekültek ügye. Sokat hallhattunk a 
médiában erről, olvashattunk cikkeket, 
tudósításokat, élettörténeteket, de a li-
turgiában elmondott imádságaik sokkal 
közelebb hozzák hozzánk életüket. Ha 
ezeket az imádságokat úgy tudjuk együtt 
imádkozni, hogy átérezzük égető, feszítő 
gongjaikat, akkor egymás terhét hordoz-
va be tudjuk tölteni a Krisztus törvényét. 
 Idei vezérigéjük a Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 35-46. versek. Kiemelték: 

„Jövevény voltam és befogadtatok…”  
 Ez lett a címe az idei liturgiai anyagnak is. Számukra – s számunkra is – sokkal többet 
jelent ez a menekültkérdésnél, de ebben koncentrálódik legjobban. Mit is teszünk, ha valaki 
megáll az ajtónk előtt és becsenget? – teszik fel a kérdést. Az előítéletek munkálnak bennünk 
és nem nyitunk ajtót,  elzárkózunk saját biztonságosnak vélt életünk megszerzett javait féltve 
tudomást sem véve a kopogtatóról? Vagy kinyújtjuk kezünket az idegen, segítségre szoruló 
fele, s adunk pár garast, s várjuk, hogy továbbálljon? Netán beengedjük életterünkbe? Beszél-
getünk vele, ráhangolódunk problémájára – ami talán nem is anyagi első renden – s meghall-
gatjuk, hagyjuk, hogy megnyíljon, s közösen keressük a kiutat a zsákutcából, amibe jutott?  

 Meglátjuk-e Krisztus arcát az ajtónkon kopogtatóban? Eszünkbe jut-e 

a sokszor énekelt spirituálé : „Ajtódnál valaki megáll…”?  
 A jövevényhez való viszonyulásunkban lemérhető nemcsak emberségünk, de Istenhez 
való viszonyulásunk is. Hiszen ki az, aki ugyan gyűlöli atyjafiát, de azt állítja: szereti Istenét? 
Mikor Krisztus tanítása másként szól! 
 Igaz , nálunk Magyarországon úgy gondoljuk, nem 
ennyire égető kérdés a menekültügy, mégis nagy hatást 
gyakorolt a január végi előkészítő konferencia résztvevőire a 
református menekültmisszió munkatársainak bemutatkozá-
sa és a menekültek élettörténete. Nem is gondolták sokan, 
hogy a jó szó, a látogatás, az együtt imádkozás mit jelent a 
fekete Afrika vagy Közel-Kelet keresztyéneinek egy mene-
külttábor falain belül.              
 

                                                          (folytatás a következő oldalon) 



  

 A témához kapcsolódó igetanulmányok arra hívják fel a figyelmünket, ne feledjük, 
valamennyien jövevények vagyunk e földön. 
 De ha tovább boncolgatjuk e címnek választott Igét, rájövünk, hogy nem csupán a me-

nekült vár befogadásra. Oly sok élettapasztalat beszél arról, hogy valaki, akit befogadtak : 
boldoggá vált, magára talált, nem lett kolonc a társadalom nyakán, mert nem utasították 

el. Az elhangzott bizonyságtételek között volt, aki a lelkipásztorok „jött-ment” voltára hívta fel 
a figyelmet, más a családban való elfogadottságról és befogadás szükségéről beszélt. Ma már 
külön élnek generációk, s épp ezért állandó téma a generációs ellentét. Mert minket nem fo-
gadott el az anyósunk, apósunk, vagy mi nem fogadjuk be igazán  a szívünkbe vejünket, me-
nyünket. Megváltozhatna egész társadalmunk légköre, ha a családokban nem az ellentéteket, 
különbözőségeket hánynánk egymás szemére, hanem be tudnánk fogadni az újonnan érkezet-
tet, meglátnánk benne az istenarcot. Van mit tennünk még ezen a téren.  
 De ha menekültünk nincs is oly sok hazánkban – bár érdemes beszélni a határon túlról 
hozzánk érkezettek befogadásáról – vannak velünk élő el 
nem fogadottak, kitaszítottak, a társadalom perifériáján 

élők. Mit teszünk , ha kopogtat az ajtónkon egy 
hajléktalan? Egy börtönből frissen szabadult, 
vagy egy cigány? Aki talán a településünkön él régeb-

ben, mint mi, de elesettebb? Ha éhezik, adunk-e enni, ha 
szomjazik, kap-e tőlünk egy kortyot? Ismerjük-e az élő vi-
zet, hogy ahhoz a forráshoz vezessük, ahol soha többé 
meg nem szomjazik? Vagy megelégedetten nyugtázzuk, 
hála Istennek, nekem nincsenek ilyen gondjaim? 
 Látogatjuk-e a foglyokat? S nemcsak a börtönben ülőkre gondolok: az ital, a kábítószer, 
a dohányzás fogságában élőket, akiknek szükségük van a mi segítségünkre , Isten ismeretünk-
re, s el tudjuk mondani: van megoldás : Krisztus téged is meg tud szabadítani! Észrevesszük-e 
egyáltalán, ha a házastársunk, gyermekünk, unokánk az internet fogságába kerül, ha a játék 

szenvedélye köti gúzsba, ha jobban aggódik okos 
telefonja állapota miatt, mint munkája, vagy a 
családja állapota miatt?  Számtalan függőség ve-
szélyezteti a 21. századi ember életét. Érdemes 
ezeket végiggondolni, s mi akik tudjuk, hogy 
minden megkötözöttségünkből Krisztus váltsága 
által megszabadultunk, nem csak szabad nekünk 
e szabadulási utat másoknak felajánlanunk, de 
keresztyén felelősségünk ez! Csak megállapítjuk 
és nézünk ölbe tett kézzel, hogy vesztébe rohan 
a világ? Krisztus azt mondja az utolsó ítéletkor : 

„ha eggyel nem tettétek meg, velem nem 
tettétek meg!” Érdemes hát újra és újra be-

szélgetnünk arról, hogy nemcsak elfogadni kell a 
megváltást, de a Megváltóhoz kell vezetnünk 
másokat! 
                                             (folytatás a következő oldalon) 



 Az imanapok mindamellett, hogy ablakot nyitnak nekünk arra, hogy egy másik ország 
népének életébe – most épp Franciaországnak az életébe  betekintsünk, megismerjük kultú-
ráját, mindennapjait, gyökereit, hagyományait, történelmét, földrajzát, gasztronómiáját, segí-
tenek más keresztyének igei látását és értelmezését is megismerni. Színesen dolgozzák fel az 
adott témát, sőt segítenek abban, hogy mi magunk is egy különleges élményben részesüljünk. 
Díszítsük fel templomunkat, imatermünket, ahol tartjuk ezt a péntek délutáni alkalmat, s egy-
egy imádkozó nyakában egy színes sállal kifejezheti, mennyire sokszínű a keresztyénségünk, 
társadalmi beágyazottságunk, s egy szürke sálas nő az imádkozók között jelzi, hogy mennyire 
lényegtelennek, kiszolgáltatottnak, szürkének érezheti magát egy be nem fogadott, meg nem 
látogatott közöttünk élő.  
 Amikor zárásképpen énekeljük a jól ismert evangélikus 

éneket: „Már a nap távol testvért ébreszt, még alig 
hamvad fénye itt” átérezhetjük azt a csodát, hogy imádsá-

gunk körbeéri a Földet. S Atyánk, aki imádságot meghallgató 
Isten, segít nekünk eligazodni Igéjének útmutatásával a 21. 

.század útvesztőiben. Szentlelkével pedig erőt ad, hogy ne a 
körülmények legyenek úrrá rajtunk, hanem mi tudjunk úrrá lenni a körülménye-
ken, melyek megoldásra várnak. Részünk lehet e csodában, hiszen készülhetünk együtt sok-

sok ország keresztyén nőtestvéreivel a világ-imanapra. Melyet ugyan keresztyén nők készíte-
nek elő, de szeretettel várnak mindenkit a közös imádkozásra. 
 Kérem a gyülekezetek tagjait, használják a felkészítő anyagokat, ismerjék meg jobban a 
franciák életét, s gondolják végig a választott Ige alapján saját életük meg nem oldott gondja-
it, azokat az elválasztó falakat, beidegződéseket, melyek akadályoznak bennünket abban, 
hogy egymást el- és be tudjuk fogadni, ahogyan a Krisztus is elfogadott bennünket. 
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