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KÖSZÖNTÔ A MAGYAR KIADÁSHOZ

Krisztusban Kedves Testvérek!

A Krisztus-hívôk egységéért az imahéten összegyülekezôk
Isten népének megtisztelô címeivel találkoznak. Az Igén ke-
resztül ezeket a címeket Isten azoknak ígéri, akik hallgatják az
Ô tanítását és ahhoz igyekeznek igazítani életüket. Így, mint
élô kövek, átadják magukat a Szentléleknek, a nagy
Építômesternek, hogy beépítse ôket abba a templomba, amely
a Krisztus Egyháza. Máris nem csupán kitüntetô cím lesz
Isten népe számára a megszólítás: választott nemzetség, kirá-
lyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe, hanem a Lélek
élô templomának köveiként élnek, mint Krisztus-hívôk.
A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztény testvé-
rek állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter
apostol összefoglaló szavait, amelyek Isten népének ismérvei
hitbelileg is, és etikailag is. Ezek az ismérvek mind-mind bib-
liai eredetûek. A választott nemzetség (Ézs/Iz 43,20), a királyi
papság (2Móz/Kiv 19,6), Isten szent népe (5Móz/Második
Törvénykönyv 7,6), az Isten tulajdonába vett nép (5Móz/
Második Törvénykönyv 4,20) Krisztus Egyházára vonatkozó
ószövetségi értékek.
Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten ké-
zen fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti. Ebbôl azon-
ban Egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell le-
vonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartoz-
hatnak! Ezt azonban nem, csupán az ünnepi alkalmakon kell
kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindenna-
pi magatartásban is.
Azt sem feledheti Krisztus Egyháza, hogy ahhoz és azért,
hogy Isten tulajdona lehessen, Krisztus önmagát adta érte
drága árként a Golgotán! Jézus váltotta meg népét minden en-
gedetlenségtôl, szövetségszegéstôl. Így válhatott az Egyház



Isten népévé! Ezért, amikor az imahéten Isten Egyházára fi-
gyelünk, tényleg rácsodálkozunk, hiszen az Úrtól lett, s csodá-
latos a szemünkben (Zsolt 118,23), mert a keresztségben azo-
kat, akik nem voltak Isten népe, Isten maga tette népévé, fo-
gadta gyermekeivé (Hós/Oz 2,25).
Olyan idôben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a
héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell
kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten
temploma sem épülhet holt kövekbôl! Ezért a keresztény
templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehir-
detéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy növekedjen és
erôsödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben!
Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez
tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy
szentek legyenek, mert az Úr, az ô istenük, szent (vö: 3Móz/
Lev 19,2). Isten népe ezzel terjesztheti igazán ebben a világ-
ban Isten dicsôségét (1Pt 2,9).
E gondolatok jegyében szeretettel és felelôsséggel nyújtjuk át
az imahét programját. Tesszük azzal az áldáskívánással, hogy
szolgálja hitünk, és az istengyermeki életben való növekedé-
sünk javát.

Dr. Veres András Steinbach József
püspök református püspök
A Magyar Katolikus A Magyarországi 
Püspöki Konferencia Egyházak Ökumenikus
elnöke Tanácsának elnöke
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BEVEZETÉS A 2016-OS IMAHÉT TÉMÁJÁBA

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1Pt 2,9

Háttér
A legrégebbi lett keresztelôkút Szt. Meinhard, a nagy lett evan-
gelizátor idejébôl származik. Eredetileg az Ikskile-i székesegy-
házban helyezték el. Manapság az ország fôvárosában,
Rigában, az evangélikus székesegyház közepén áll. A kereszte-
lôkút elhelyezése a katedrális díszes szószékéhez ennyire kö-
zel ékesszólóan hirdeti a keresztség és az igehirdetés közötti
kapcsolatot, és a minden megkereszteltnek szóló hívást, hogy
hirdessék az Úr hatalmas tetteit. Ez a hívás képezi a
Keresztény egységért tartott imahét témáját 2016-ban. Péter
apostol elsô levelének két verse indította Lettország különbö-
zô egyházainak tagjait az imahét anyagának elkészítésére.
A régészeti bizonyítékok azt sugallják, hogy Lettország keleti
részébe a kereszténységet a bizánci misszionáriusok hozták el
a 10. században. A legtöbb feljegyzés azonban a lett keresztény
gyökereket a 12. és 13. századra datálja, amikor Szt. Meinhard
és késôbb más német misszionáriusok is evangelizáló misszi-
ót folytattak. A fôváros, Riga volt az egyik elsô város, amely  a
16. században befogadta Luther tanait. A 18. században a test-
vérgyülekezet misszionáriusok (Hernhuti Testvérek) élesztet-
ték újjá és mélyítették el a keresztény hitet szerte az ország-
ban. Az ô utódaik központi szerepet játszottak a nemzeti füg-
getlenség megalapozásában 1918-ban.
A múltnak – a konfliktusok és szenvedések különbözô idôsza-
kaival együtt – máig észrevehetô következményei figyelhetôk
meg Lettország egyházi életében. Szomorú tény, hogy a korai
misszionáriusok és keresztes lovagok által használt erôszak té-
vesen értelmezte az evangélium üzenetét. Az ország évszáza-
dokon keresztül a különbözô nemzeti és felekezeti hatalmassá-
gok vallási és politikai csatamezejévé vált. Az ország különbözô
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részeiben bekövetkezett politikai változások gyakran a nép val-

lási hovatartozásának változását is elôidézték. Ma Lettország

olyan „útkeresztezôdés”, ahol találkoznak a római katolikus, a

protestáns és az orthodox utak. Emiatt a sajátos földrajzi elhe-

lyezkedés miatt az ország sokféle keresztény felekezet hazája,

de ezek közül egyetlenegy sincsen uralkodó helyzetben.

Lettország elôször 1918 és 1940 között létezett önálló állam-

ként az elsô világháborút és az orosz ill. német birodalom bu-

kását követôen. A II. világháború, és az azt követô évtizedek a

maguk keresztényellenes, totalitárius ideológiájukkal – az ate-

ista nácizmus és kommunizmus – pusztulást hozott Lett -

országnak és népének, egészen a Szovjetunió 1991-es össze-

omlásáig. Ezen évek alatt a keresztények eggyé váltak az

Evangéliumról szóló közös tanúságtételben, egészen a mártír-

sorsig. A Jézus Krisztusba vetett hitük miatt történô tartós

kínzásokban, számûzetésben, halálban a keresztények felis-

merték, hogy a királyi papság részesei – amint azt Péter apos-

tol is említi. A közös szenvedés mély közösséget hozott létre a

lett keresztények között. Felfedezték a keresztségben nyert

papságukat, s ezen keresztül képesek voltak szenvedésüket

felajánlani – Jézus szenvedésével egységben – mások javára. A

Sloskans Püspök Múzeum (a névadó 8 évet töltött szovjet lá-

gerekben) ennek a közös tapasztalatnak a bemutatása. A

múzeum belsô falán négy lista található a mártírok és üldözött

keresztények névsorával – akik az ortodox, az evangélikus, a

baptista és a katolikus egyház tagjai voltak.

A közös éneklés és imádság élménye – beleértve a nemzeti

himnuszt, Isten áldd meg Lettországot –, döntô hatású volt

Lettország függetlenségének visszanyerésében 1991-ben. A

város sok templomában hangzottak el buzgó imádságok a

szabadságért. Az énekekben és imádságokban egyesült fegy-

vertelen tömeg barikádokat épített Riga utcáin, és vállhoz vet-

ve állt ellen a szovjet tankoknak.
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A 20. század totalitárius rendszereinek sötétsége azonban sok
embert elidegenített az Atyaistenrôl szóló igazságtól, a Jézus
Krisztusban megjelenô Istentôl és az életet adó Szentlélek ere-
jétôl. Istennek hála a posztszovjet korszak ugyanakkor az egy-
házak újraéledését is elhozta. A keresztények kis csoportokban
gyûlnek össze imádkozásra és ökumenikus istentiszteletekre.
Annak tudatában, hogy Krisztus kegyelme és világossága még
nem jutott el mindenkihez, és nem formálta át Lettország
egész népét, továbbra is együtt akarnak dolgozni és imádkoz-
ni, hogy a lett társadalmat még mindig elcsúfító történelmi,
etnikai és ideológiai sebek begyógyulhassanak.

Elhívás arra, hogy Isten népe legyünk
Péter apostol arról beszél, hogy a korai egyház az evangélium-
mal való találkozást megelôzôen nem volt egy nép. De miután
hallották Isten elhívását arról, hogy ôk egy kiválasztott nem-
zetség, és elfogadták Isten Jézusban adott megváltásának ere-
jét, Isten népévé váltak. Ezt a valóságot, fejezi ki a keresztség,
amely minden keresztény számára közös, amelyben víztôl és
Szentlélektôl születünk újjá (Jn. 3.5). A keresztségben megha-
lunk a bûnnek, hogy Krisztussal az isteni kegyelem új életére
támadjunk fel. Minden nap folyamatos kihívást jelent, hogy
tudatosítsuk magunkban ezt az új, krisztusi identitásunkat.
Hogyan értjük arra szóló közös elhívásunkat, hogy „Isten
népévé” legyünk?
Hogyan fejezzük ki keresztségbeli identitásunkat, azt hogy
„királyi papság” vagyunk?

Isten hatalmas tetteinek felfedezése
A keresztség izgalmas hitbeli utat nyit. Minden egyes új ke-
resztényt egyesít az idôk során mindmáig vándorló Isten nép-
ével. Isten igéje – a Szentírás, amelynek szavaival minden fe-
lekezet tagjai imádkoznak, azt tanulmányozzák, elmélkednek,
és válaszolnak rá, – az alapja egy valóságos, bár tökéletlen kö-
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zösségnek. A Biblia egymással megosztott szent szövegeiben
mindannyian hallunk Isten szabadító tetteirôl az üdv történet
során: ahogy kivezette népét az egyiptomi rabszolgaságból,
ahogy feltámasztotta Jézust a halottak közül, amivel új életet
nyitott mindannyiunk számára. Sôt a Biblia imádságos olva-
sása arra a felismerésre is elvezeti a keresztényeket, hogy saját
életükben is meglássák Isten hatalmas cselekedeteit.
Hogyan látjuk Isten hatalmas tetteit és hogyan válaszolunk
azokra? Istentisztelettel, énekkel? Az igazságért és békéért
folytatott munkával?
Vajon kincsként tekintünk-e a Szentírásra, mint az élô igére,
amely szorosabb egységre és misszióba hív minket?

Válasz és hirdetés
Isten nem kiváltságosaként választott ki minket. Szentté tett
minket, de nem abban az értelemben, hogy a keresztények
erényesebbek lennének, mint mások. Azért választott ki ben-
nünket, hogy betöltsük, beteljesítsük célunkat. Csak annyiban
vagyunk szentek, amennyiben elkötelezettek vagyunk Isten
szolgálatában, ami azt jelenti, hogy minden embert igyek-
szünk elérni Isten szeretetével. Királyi papságként élni annyit
jelent, hogy szolgálunk a világnak. A keresztények a kereszt-
ségnek ebben az elhívásában élnek, és számos különbözô mó-
don tesznek bizonyságot Isten hatalmas cselekedeteirôl.
Sebek gyógyítása:
Háborúk, konfliktusok, és visszaélések sebezték meg Lett -
ország, és sok más ország népének érzéseit és kapcsolatait.
Isten kegyelme segít minket, hogy a kiengesztelôdés és gyó-
gyulás akadályainak megszûnéséért könyörögjünk, hogy irgal-
mat nyerjünk, és a szentségben növekedjünk.
Az igazság és egység keresése:
Közös krisztusi identitásunk tudata arra hív minket, hogy kö-
zösen keressük a válaszokat a minket keresztényként még
mindig megosztó kérdésekre. Arra hívattunk – mint az em-
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mausi tanítványok – hogy tapasztalatainkat megosszuk, és így

felfedezzük, hogy Jézus Krisztus is ott van velünk közös za-

rándokutunkon.

Aktív elkötelezettség az emberi méltóságért:

A keresztények, akik a sötétségbôl az Isten országának csodála-

tos világosságára jutottak – elismerik minden emberi élet rend-

kívüli méltóságát. Közös szociális és jótékonysági projekteken

keresztül érjük el a szegényeket, a szükségben szenvedôket, a

szenvedélybetegeket, és a társadalom peremére kerülteket. 

Amikor a keresztény egység iránti elkötelezettségünkön gon-

dolkodunk, vajon mi mindenért kell bocsánatot kérnünk?

Ismervén Isten irgalmát, hogyan veszünk részt más kereszté-

nyekkel együtt szociális és jótékonysági akciókban?

Egyéb anyagok bemutatása

Az ökumenikus ünneplés a Bibliát, az égetô gyertyát és a sót

jelképként használja, hogy láthatóan is kifejezze azokat a ha-

talmas cselekedeteket, amelyekre mint megkeresztelt keresz-

tények elhívattunk, hogy hirdessük az evangéliumot a világ-

nak. Mind a világosság, mind a só olyan bibliai képek, amelye-

ket Jézus használ a hegyi beszédben. (Mt 5,13-16). Ezek a

képek írják le keresztény identitásunkat: Ti vagytok a só... Ti

vagytok a világosság. És ezek a képek írják le küldetésünket

is: a föld sója ...a világ világossága...

A só és világosság képeivel írható le, hogy a keresztények mi-

vel tartoznak a ma emberének: Isten igéjét közvetítjük, amely

ízt ad a sokszor üresnek tûnô életnek. És visszük a kegyelem

szavát, amely irányt ad embereknek, és segíti ôket, hogy meg-

lássák és megértsék önmagukat és a körülöttük lévô világot. 

A Lettországban létezô sokféle ökumenikus projekt képviselôit

arra kérték, hogy szóljanak hozzá a választott témához, és szá-

moljanak be munkájuk tapasztalatairól. Ezek a hozzászólások

adják az imanyolcadban a 8 nap anyagának alapját.



AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE

1 Péter 2:9-10
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy
tetteit annak, aki a sötétségbôl az ô csodálatos világosságára
hívott el titeket, akik egykor nem az ô népe voltatok, most pe-
dig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most
pedig irgalomra találtatok.

Magyar Bibliatársulat kiadása

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsôsé-
gét hirdessétek, aki a sötétségbôl meghívott benneteket csodá-
latos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pe-
dig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most
pedig irgalomra találtatok.

Katolikus Biblia

11
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ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

BEVEZETÉS AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETBE

A lett munkacsoport azt ajánlja, hogy a különbözô egyházak

képviselôi úgy lépjenek be a templomba, hogy kezükben egy

Bibliát, egy égô gyertyát (ami lehet húsvéti gyertya is) és egy

tál sót hoznak. Azt javasolják továbbá, hogy ezeket a jelképeket

különbözô gyülekezetek hozzák. A Bibliát helyezzék a pulpi-

tusra, a sót és gyertyát pedig vagy a pulpitus mellé helyezzék,

mint amik Isten igéjének jelképei, vagy tegyék a keresztelôkút

mellé, mint amelyek a keresztségben való elhívásunk jelképei. 

Vigyünk egy kosár kicsiny gyertyát/mécsest is az oltártérbe,

hogy az igehirdetés után a gyülekezet tagjai meggyújthassák a

saját kis gyertyájukat annak a nagy gyertyának a lángjából,

amelyet az istentisztelet elején hoztak be. 

Bár a liturgiában nem jelöltek külön énekeket, a munkacsoport

a Szentháromsággal kapcsolatos énekeket ajánlja. Az is javasol-

ják, hogy a Kyrie Eleisont és a Christe Eleison-t énekeljük. Az

igeliturgia során egy rövid gyülekezeti válasz is található a szö-

vegben. Az olvasmányok bevezetéseként ezt a kifejezést olvas-

hatjuk: „a szeretet kiáradása”. Ez a kifejezés a Pro Sanctitate

mozgalom alapítójától, Guglielmo Giaquintától származik. Ez

a mozgalom a mai napig aktív Lettországban, tagjai is részt

vettek ezen ünnep elôkészítésében.

Az istentisztelet után:

A lett vendégszeretet jelképe a kenyér, különösen is a fekete

kenyér. Amikor az emberek új otthonba költöznek, akkor az

áldás jeleként a barátok gyakran egy sóval kereszt alakban

meghintett kenyércipót ajándékoznak a beköltözôknek. A lett

munkacsoport arra kéri a világszerte együtt ünneplô kereszté-

nyeket, hogy az istentisztelet utáni testvéri együttléten ôk is

gyakorolják a vendégszeretet ezen gesztusát.
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Az istentisztelet rendje
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük.” (Pt 2:9)
L: Lelkész
O: Olvasó
Gy: gyülekezet

I. Gyülekezés, bevonulási ének
Az ünnep szolgálattevôi bevonulnak, kezükben Biblia, égô
gyertya és egy tál só
Köszöntô szavak, üdvözlés
L: Testvéreim a Jézus Krisztusban, amikor most összegyüle-
keztünk ezen az istentiszteleten, hogy az egységért imádkoz-
zunk, megköszönjük Istennek keresztény méltóságunkat és
elhívásunkat, amelyek leírását Péter apostol szavaiban talál-
juk: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent
nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy
tetteit hirdessétek, aki a sötétségbôl az ô csodálatos világossá-
gára hívott el titeket.”
Ebben az évben a lettországi keresztényekkel együtt imádko-
zunk, akik annak reményében készítették elô ezt az istentisz-
teletet, hogy mindannyian növekedhetünk az Úr Jézus
Krisztussal való közösségben és mindazokkal a közösségben,
aki szintén az egység felé törekednek

II. Imádság Szentlélekért
L: Szentlélek, az Atya Isten ajándéka a Jézus Krisztus által, la-
kozz bennünk, nyisd meg szíveinket, és segíts, hogy figyel-
jünk szavadra.
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
L: Szentlélek, Isteni szeretet, az egység és szentség forrása,
mutasd meg nekünk az Atya szeretetét!
Gy: Szentlélek Isten szállj le ránk!
L: Szentlélek, szeretet tüze, tisztíts meg minket, végy el szí-
vünkbôl, közösségeinkbôl és a világból minden megosztottsá-
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got, és tégy eggyé minket Jézus nevében!
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
L: Szentlélek, erôsítsd hitünket Jézusban, aki valóságos Isten,
és valóságos ember, aki megosztottságunk bûneit vitte a ke-
resztre, és feltámadásában közösséggé tett minket.
Gy: Szentlélek Isten, szállj le ránk!
L: Atya, Fiú, Szentlélek, lakozzál bennünk, hogy a szeretet és
szentség közösségévé válhassunk! Tégy eggyé benned, aki élsz
és uralkodsz örökkön örökké.
Gy: Ámen
Dicsérô ének

III: A kiengesztelôdés imádságai
L: Isten megbékélésre, kiengesztelôdésre és szentségre hív
minket. Változtassuk meg értelmünket, szívünket, egész tes-
tünket, hogy befogadhassuk a kiengesztelôdés kegyelmét a
szentté válás útján.
CSEND
L: Uram, Te saját képmásodra teremtettél minket. Bocsáss
meg nekünk, amikor nem tiszteljük istenképûségünket, és a
világot, amelyet nekünk adtál. Kyrie eleison. 
Gy: Kyrie eleison
L: Jézusunk, te arra hívtál bennünket, hogy tökéletesek le-
gyünk, mint ahogy a mi mennyei Atyánk is tökéletes. Bocsáss
meg nekünk, amikor képtelenek vagyunk szentekké, a tiszta-
ság embereiévé válni, amikor nem tiszteljük az emberi jogokat
és az emberi méltóságot. Christe eleison!
Gy: Christe eleison!
L: Élet, igazság és békesség Ura, bocsáss meg nekünk, amikor
a halál, a háború, és az igazságtalanság kultúráját közvetítjük,
és kudarcot vallunk a szeretet civilizációjának építésében.
Kyrie eleison
Gy: Kyrie eleison!
L: Irgalmas Isten, tölts be minket kegyelmeddel és szentsé-
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geddel. Tégy minket a szeretet apostolaivá, bárhová is me-
gyünk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk.
Gy: Ámen.

IV: Isten igéjének hirdetése
O: Isten igéje, amelyet most meghallgatunk, a „szeretet kiára-
dása” életünkben. 
Hallgassátok és élni fogtok. 
Gy: Istennek legyen hála.

Ézsaiás/Izajás 55:1-3
O: Hallgassátok az igét és élni fogtok.
Gy: Istennek legyen hála!

145. Zsoltár 8-9, 15-16,17-18
O: Áldom nevedet örökkön örökké!
Gy: Áldom nevedet örökkön örökké 
O: Kegyelmes, és irgalmas az Úr
késedelmes a haragra és bôséges kitartó szeretete. Jó az Úr
mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
Gy: Áldom nevedet örökkön örökké!
O: Mindenek szemei reád néznek, és te idejében adsz nekik
eledelt.
Kinyitod kezedet és megelégítesz minden élôlényt kegyelmesen.
Gy: Áldom nevedet örökkön örökké
O: Az Úrnak minden útja igaz, 
és minden tette jóságos.
Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki igazán hívja.
Gy: Áldom nevedet örökkön örökké.

1Péter 2,9-10
O: Hallgassátok az igét és élni fogtok.
Gy: Istennek legyen hála!
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Máté 5,1-16
O: Hallgassátok az igét és élni fogtok.
Gy: Istennek legyen hála!

Igehirdetés
V. Elkötelezôdés, hogy só és világosság legyünk
A lelkész a következô meghívást intézi a gyülekezethez.
L: Hallottuk Isten igéjét, amit tisztelünk és kincsnek tartunk,
és az Ige egy asztalának vendégei voltunk mindannyian. Ezt a
szent isteni szót visszük a világba, mert egy a küldetésünk: a
föld sójává és a világ világosságává kell válnunk, és hirdetnünk
kell az Úr csodálatos tetteit.
Közös küldetésünk jeleként hívjuk azokat, akik szívesen elôrejön-
nek, és megízlelik a csipetnyi sót, és meggyújtják saját gyertyáju-
kat az oltárról vett lánggal. Akik ezt megteszik, azokat bátorítjuk,
hogy az istentisztelet végéig tartsák égve gyertyájukat.

VI. A reménység imái
L: Mint Isten gyermekei tudatában vagyunk küldetésünknek
és méltóságunknak – így emeljük fel imáinkat, és erôsödjünk
vágyakozásunkban, hogy Isten szent népe legyünk.
CSEND
L: Szeretô mennyei Atyánk, formáld át szívünket, családun-
kat, közösségeinket és társadalmunkat. 
Gy: Népedet formáld szentté és Krisztusban eggyé!
L: Élet vize, oltsd a méltóságért, a szeretetért, az úrvacsorá-
ért/áldozásért és a szentségért érzett szomjunkat társadal-
munkban!
Gy: Népedet formáld szentté, és Krisztusban eggyé!
L: Szentlélek Isten, öröm és békesség Lelke, gyógyítsd meg-
osztottságunkat, amelyet a hatalom és pénz rossz felhaszná-
lása okozott, és engesztelj ki minket egymással, különbözô
kultúrák és nyelvek között élôket. Egyesíts bennünket Isten
gyermekeiként!



Gy:  Népedet formáld szentté, és Krisztusban eggyé!
L: Szentháromság, a szeretet háromsága, vezess minket ki a
sötétségbôl a Te csodálatos világosságodba!
Gy:  Népedet formáld szentté, és Krisztusban eggyé!
L: Úr Jézus Krisztus, eggyé lettünk veled keresztségünkben,
és ezért egyek vagyunk az imádságban is, ahogy Te tanítottad
nekünk: 
Gy: Mi Atyánk...

VII: A béke jele
L: Jézus mondja:
Ti vagytok a föld sója
Ti vagytok a világ világossága.
Úgy ragyogjon a Ti világosságotok az emberek elôtt, hogy lás-
sák jó cselekedeteiteket, és dicsérjék a ti Mennyei Atyátokat.
Legyetek világosság a világ számára. 
Az Úr békessége legyen veletek.
Gy: És a te lelkeddel.
Forduljunk egymás felé a béke jelével.

VIII: Áldás és elbocsátás
Boldogok, áldottak, akik szegények lelki értelemben
Boldogok, áldottak, akik sírnak
Boldogok, áldottak a szelídek 
Boldogok, áldottak az irgalmasok
Boldogok, áldottak, akiknek szívük tiszta
Boldogok, áldottak, akik békét teremtenek
Boldogok, áldottak, akiket az igazságért üldöznek.
Áldjon meg Titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek
Gy: Ámen
L: Menjetek el Krisztus békességével!
Gy: Ámen

17
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BIBLIAI GONDOLATOK ÉS IMÁDSÁGOK
AZ IMAHÉT NAPJAIRA

Isten tetteinek hirdetésére elhívottan – 1 Pt 2,9

1. nap – NE MARADJON A KÔ A SÍRNÁL
Ez. 37,12-14 - Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak

sírjaitokból, én népem.
Zsolt. 71,18b-23 - Istenem, hatalmad és igazságod a ma-

gas égig ér.
Rm. 8,15-21 - Szenvedünk vele, hogy megdicsôül-

jünk általa.
Mt. 28,1-10 - Nincsen itt, mert feltámadt amint meg-

mondta.

Magyarázat

A mai nap igemagyarázatát a Rigai Katolikus Ifjúsági
Központja készítette az Ökumenikus keresztút tapasztalata
nyomán. Ez a keresztút Lettország életében évente visszatérô
fontos ökumenikus esemény. Ez a tapasztalat annak átgondo-
lására késztet, hogy Lettország számára mit jelent a passió és
a feltámadás, és melyek az Úrnak azok a hatalmas tettei, ame-
lyek hirdetésére a megkeresztelt keresztények elhívást kaptak.
Lettország népére a mai napig árnyékot vet a szovjet fennha-
tóság története. A sok nyomorúság és fájdalom olyan sebeket
okozott, amelyeket ma is nehéz megbocsátani. Ez éppen
olyan nehéz kô volt, mint amely Jézus sírját elfedte. Az ilyen
sebek lelki sírba helyeznek bennünket.
De ha a mi szenvedésünk egyesül az ô fájdalmával, akkor a
történet nem a lezárt sírral ér véget. A földrengés az Úr feltá-
madásakor az a világrengetô esemény, amely a mi sírunkat is
megnyitotta, és megszabadít az egymástól elválasztó fájda-
lomtól és keserûségtôl.
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Ez az Úr hatalmas cselekedete! Az Ô szeretete rengeti meg a

földet, hengeríti el a követ, szabadít meg bennünket, s egy új

nap reggelére hív. S ezen az új hajnalon leszünk újra egyek

testvéreinkkel. Azokkal is, akiket bebörtönöztek vagy bántal-

maztak. A Magdalai Máriához hasonlóan gyorsan el kell men-

nünk az örömnek ettôl a nagy pillanatától, hogy elmondhas-

suk másoknak, mit tett az Úr.

Kérdések

· Melyek életünknek azok az alkalmai, helyzetei, körülmé-

nyei, amelyek olyanok mintha sírba zárnának minket a

szomorúsággal, nyomorúsággal, aggódással és kétségbe -

eséssel együtt?

· Mi tart vissza bennünket attól, hogy elfogadjuk  Krisztus

feltámadásának ígéretét és örömét?

· Mennyire vagyunk készek arra, hogy az Isten ígéretét

megosszuk azokkal, akikkel találkozunk?

Imádság

Úr Jézusunk, aki kezdettôl fogva szeret bennünket. Abban mu-

tattad meg szereteted mélységét, hogy kész voltál meghalni

érettünk keresztünk. Így osztoztál fájdalmainkban és félelme-

inkben. – Urunk, most letesszük kereszted tövébe azokat az

akadályokat, amelyek elválasztanak bennünket a te szereteted-

tôl. Gördítsd el azt a követ, amely ma is fogva tart bennünket.

Ébressz rá minket feltámadásod hajnalára, mert így találkozha-

tunk testvéreinkkel, azokkal is, akiktôl ma elkülönülünk. –

Ámen.
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2. nap – ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE

Ézs/Iz. 61,1-4 - Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyug-
szik rajtam, mert felkent engem az Úr.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a sze-
gényeknek. 

Zsolt. 133 - Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha
a testvérek egyetértésben élnek!

Fil. 2,1-5 - Tegyétek teljessé örömömet azzal,
hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a
szeretet legyen bennetek, egyet akarva
ugyanarra törekedjetek. 

Jn. 15,9-12 - Ezeket azért mondom nektek, hogy az
én örömöm legyen bennetek, és örö-
mötök teljes legyen.

Magyarázat

A szovjet idôkben lehetetlen volt Lettországban a keresztyén
élet megjelenítése a közmédiában. A függetlenség megszer-
zése után kezdett a Lett Állami Rádió keresztény mûsorokat
sugározni. Ezek a keresztény programok a missziót helyez-
ték elôtérbe. A mûsorokban megszólalási lehetôséget kaptak
a különbözô egyházak. Így ez egyféle találkozás is lehetett az
egyházak számára egymással.  A felekezetek tanújelét adhat-
ták annak, hogy kölcsönösen tisztelik egymást. Ez is hozzá-
járult Lettországban az ökumenikus gondolkodáshoz. A Lett
Állami Rádió keresztény mûsorszerkesztôinek tapasztalatai
is hozzájárultak ehhez a szellemiséghez.
Felismerték, hogy az evangélium örömhíre a keresztényeket
arra buzdítja, hogy megéljék Ézsaiás/Izajás próféciáját: „Az
én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent
engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegények-
nek.” Arra vágyódunk, hogy az evangélium újjáteremtse ösz-
szetört szívünket. Az örömhír szabadítson meg bennünket
mindattól, ami megkötöz és rabbá tesz.



Saját szenvedéseink miatti szomorúságunk a jele annak,
hogy híján vagyunk annak az erônek, amely csak Jézustól
jöhet. Eközben úgy érezzük, hogy a másik embernek nincs
mit adnunk, pedig ha azt a keveset adjuk tovább, amink van,
akkor Jézus azt megsokszorozza bennünk és körülöttünk.
Ezt mondta Jézus az evangéliumban: „Ahogyan engem sze-
retett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az
én szeretetemben!” Itt találkozhatunk Jézusnak azzal az örö-
mével, amely a mi örömünket is teljessé teszi. Csak ez a jé-
zusi öröm teheti teljesség a mi örömünket is. Sôt imádsága-
ink mozgatója lesz a kölcsönös szeretet, ahogyan a zsoltáros
mondja: „Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek!”

Kérdések

· Mi fojthatja el az örömöt a világban, vagy az egyházban?

· Mit kaphatunk keresztény testvéreinktôl, hogy Jézus
öröme legyen bennünk, és így az evangélium tanúi le-
gyünk?

Imádság

Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy mennyire téged szeretnénk
szolgálni – lelki gyengeségünk és elégtelenségünk ellenére.
Töltsd be jelenléteddel szívünk legmélyebb vágyakozását.
Töltsd be megtört szívünket gyógyító szereteteddel, hogy úgy
szeressünk, ahogyan Te szerettél bennünket. Add nekünk az
egység ajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk Téged, sze-
retetedet pedig megosszuk másokkal is. Urunk Istenünk! Fiad,
Jézus Krisztus nevében kérünk. – Ámen.
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3. nap – TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRÔL

Jer. 31,10-13 - Megjönnek majd, és ujjonganak Sion
magaslatán.

Zsolt. 122 - Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Le -
gyenek boldogok, akik téged szeretnek. 

1Jn. 4,16b-21 - Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”,
s a testvérét viszont gyûlöli, az hazug.

Jn. 17,20-23 - Teljessé legyenek, hogy felismerje a vi-
lág, hogy te küldtél el engem.

Magyarázat

Lettországban több mint egy évtizede van jelen a Chemin
Neuf, az ökumené mellett elkötelezett nemzetközi katolikus
közösség. Tagjai katolikusok és evangélikusok. Azok csatla-
koztak ehhez a közösséghez, akik megtapasztalták a
Krisztussal való közösségbôl eredô örömet. Eközben átélték
azt a fájdalmat is, amit a megosztottság okoz. Azzal jelképe-
zik ezt, hogy az esti imádság idején egy üres kelyhet és ostya-
tartót tesznek az oltárra.
Tapasztalataik alapján ezeket az észrevételeket tették: A ke-
resztények közötti megosztottság az evangelizáció igazi aka-
dálya. A világ ugyanis nem tudja elhinni, hogy Jézus tanítvá-
nyai vagyunk, ha az egymás iránti szeretetünk hiányos.
Akkor érezhetjük elsôsorban a megosztottság fájdalmát, hogy
amikor nem tudjuk közösen venni Krisztus testét és vérét az
úrvacsorában az egység szentségében.
Örömünk forrása ugyanis Krisztusban közös életünk. Ebben
naponként tudnak együtt élni egymás közelségében a külön-
bözô hagyományt hordozó keresztény közösségek. Ehhez az
kell, hogy örömmel fogadják egymás szeretetét, szolgálatát,
imádságát és bizonyságtételét. Ez az az igaz gyöngy, ame-
lyet csak a Szentlélek adhat nekünk.
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Jézus a halálát megelôzô estén a szeretetért imádkozott. Ma
is ezért kulcsoljuk össze a kezünket, és Jézussal együtt imád-
kozunk, hogy ez az egység létrejöhessen a keresztények kö-
zött. Imádkozunk a püspökökért, a lelkészekért és minden
gyülekezeti tagért, hogy a Szentlélek vezessen el bennünket
az egység útjára.

Kérdések

· Hogyan tekintünk más felekezetek keresztényeire?
Készek vagyunk-e arra, hogy bocsánatot kérjünk korábbi
elôítéleteink miatt?

· Mit tudunk tenni azért, hogy a keresztények közötti

megosztottságot enyhítsük?

Imádság

Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek le-
gyünk. Téged kérünk most is arra, hogy munkáld az egységet
a keresztények között akaratod szerint, hogy az neked tetszô
lehessen. Urunk, add, hogy Szentlelked által megtapasztaljuk
azt a szenvedést is, melyet a szétszakadozottság okoz. Segíts,
hogy szembesüljünk bûneinkkel. Erôsíts, hogy reményked-
jünk kegyelmedben. – Ámen.



24

4. nap – A HÍVÔK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA
EVANGÉLIUM HIRDETÉS

1Móz/Ter. 17,1-8 - Ábrahám lesz a neved, mert sok nép
atyjává teszlek.

Zsolt. 145,8-12 - Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme
hosszú, szeretete nagy.

Róm. 10,14-15 - Hogyan higgyenek abban, akirôl nem
hallottak?

Mt. 13,3-9 - A többi mag viszont jó földbe esett és
termést hozott: az egyik százannyit, a
másik hatvanannyit, a harmadik har-
mincannyit.

Magyarázat

A Lett Nemzeti Televízió vasárnap reggeli „Vertikale” címû
keresztény mûsorában érdekes észrevételek hangzottak el. Az
a kihívás, amelyet a mûsor rendszeres adása jelent a Lett
Nemzeti Televízióban megtanította a készítôket arra, hogy ha
felismerik más keresztényekben a testvéreket, akkor tudják hi-
telessé tenni Isten igéjét a nyilvánosság számára.
Mostanában – jobban, mint valaha – Isten igéje bejut az ott-
honokba is. Míg korábban esetleg csak a beszélgetésekben,
most azonban a televízión, a rádión és legújabban a társadal-
mi médián keresztül is terjed az Isten igéje. A szó ugyan arra
is képes, hogy építsen, de arra is, hogy romboljon. A szavak
óceánja nagyrészt értelmetlen, inkább felforgat, mint táplál.
Könnyen megfulladunk ebben az óceánban, ha nincs mibe
kapaszkodnunk. De meghallottuk a megmentô igét, be lett
dobva nekünk, mint mentôkötél. Közösségre hív, és egységbe
forraszt azokkal, akik velünk együtt meghallották. Egykor
még nép sem voltunk, most pedig Isten népe vagyunk.
Tovább gondolva az elôzôket, elmondhatjuk, hogy papi nép



agyunk. Azokkal együtt akik befogadták az ô igéjét a mi sza-
vaink nem csupán cseppek a tengerben. Hatalmas szót kell
szólnunk. Együtt erôteljesen mondhatjuk: Jesua: Isten meg-
szabadít.

Kérdések

· Melyek azok a személyes célok, vagy más keresztényekkel
szembeni elôítéletek, amelyek nehézzé teszik az evan -
gélium hirdetését?

· Ki hall tôlünk életet adó üzenetet?

Imádság

Úr Jézusunk! Te arra figyelmeztettél bennünket, hogy mások
arról fogják megtudni, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha sze-
retjük egymást. Add, hogy szereteted által megerôsödve a sze-
retetben munkálkodhassunk egyházad látható egységén.
Segíts, hogy az az örömhír, amit hirdetünk minden szavunk-
ban hallható és látható legyen cselekedeteinkben is. – Ámen.
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5. nap – AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE

Ézs/Iz. 56,6-8 - Az én házamat az imádság házának fog-
ják majd nevezni, minden nép számára.

Zsolt. 24 - Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel. 2,37-42 - Ôk pedig kitartóan részt vettek az apos-

toli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.

Jn. 13,34-35 - Új parancsolatot adok nektek, hogy
szeressétek egymást: ahogyan én is
sze rettelek titeket, ti is úgy szeressé-
tek egymást!

Magyarázat

Lettországban a keresztény vezetôk közössége jó ökumeni-
kus kapcsolatot ápol. Rendszeresen találkoznak ökumenikus
alkalmakon. A találkozás helye Lettország legmagasabb he-
gyénél van, a Gaizinnél. Együtt vannak azonban más helye-
ken is. Ilyen a negyven órás imádkozás, vagy az egyszerû
asztalközösség. A találkozók alatt a hívôk szüntelen imádsá-
ga és istentisztelete támogatja ôket. Egy-egy ilyen találkozás
megújítja a vezetôket, mint Krisztus munkatársait.
Így figyelhetünk most a Lettországi Minden Emberért Való
Imádkozás Háza alapítójának alábbi gondolataira.
Jézus parancsa az: szeressétek egymást. Ez nem elméleti pa-
rancs. Az egymás iránti szeretetközösségünk akkor válik iga-
zán konkréttá, amikor nemzetközi összefogásban Krisztus
tanítványaiként vagyunk együtt a Szentlélek által a közös
imádkozásban.
Minél többször találkoznak egymással a keresztény felekeze-
tek vezetôi, annál inkább válnak Krisztusban alázatosakká és
türelmesekké. S ekkor egyre jobban csökkennek az elôítéle-
tek, sôt felfedezik a másik emberben a Krisztust. Így válha-
tunk Isten országának hitelesebb tanúivá.



Természetesen van olyan idôszak, amikor az ökumené bo-
nyolultnak tûnik. De az örömteli közösség, a szeretetvendég-
ség, a közös imádkozás és dicsôítés, mint az apostoli
egyszerûségnek útja járhatóvá válik. Így engedelmeskedünk
a krisztusi parancsnak, hogy szeressük egymást és hirdessük
az áment Krisztusnak az egységért való imájára.

Kérdések

· Mit tapasztalunk ott, ahol a keresztény felekezetek tagjai
Krisztusban testvérként közösségben találkoznak,
együtt ülnek az asztalhoz és együtt imádkoznak?

· Mit várunk a püspököktôl és más egyházi vezetôktôl az
egyház látható egységének útjával kapcsolatban?

· Hogyan tudjuk ôket ebben támogatni és bátorítani?

Imádság

Jézus Krisztus Urunk Atyja, dicsôséges Istenünk! Egyházad -
ban add minden kereszténynek a bölcsesség lelkét, hogy ma-
gunk elôtt láthassuk azt a reménységet, amire elhívtál mind-
nyájukat. Tudjuk elhívatásunk célját: egy testre, egy Lélekre,
egy Úrra, egy hitre, egy keresztre, egy Istenre. Segítsd erre
népedet mindenek felett való és mindenekben élô Istenünk. –
Ámen.
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6. nap – VAGY EGY ÁLMOD?

1Móz/Ter. 37,5-8 - Hallgassátok csak meg azt az álmot,
amelyet láttam!

Zsolt. 126 - Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Rom. 12,9-13 - A testvérszeretetben legyetek egymás

iránt gyengédek, a tiszteletadásban
egymást megelôzôk. 

Jn. 21,25 - Maga a világ sem tudná befogadni a
megírt könyveket.

Magyarázat

Fájdalmas a keresztények közötti széthúzás. Szenvednek az
egyházak amiatt, hogy képtelenek egy családként az Úr asz-
tala köré gyülekezni. Szenvednek a versengéstôl is. 2005-ben
született Lettországban erre egyféle válasz. Ez egy ökumeni-
kus folyóirat: Kas Mus Vieno. (magyarul: mi az, ami egyesít
bennünket). Ennek a folyóiratnak köszönhetôk az alábbi
gondolatok:
Józsefnek van egy álma. Ez az álom Isten üzenetét tartal-
mazza. Igaz, hogy amikor József megosztotta álmát a testvé-
reivel, akkor azok haraggal és erôszakkal válaszoltak. Az
álom ugyanis azt sugallta, hogy a testvéreinek meg kell ha-
jolniuk József elôtt. Végül az éhínség úgy vezette el a testvé-
reket Egyiptomba, hogy ott tényleg leborultak József elôtt!
Bár leborulásukban nagyobb volt a félelem, mégis ez lett a
megbékélés és a kegyelem pillanata.
Jézus éppen úgy, mint József tette, látomással szolgált, ami-
kor arról adott át nekünk egy üzenetet, hogy milyen is az élet
Atyja országában! Ez a látomás az egység látomása.
De mi is, sokszor éppen úgy, mint József testvérei, gyakran
dühösek, szomorúak és rémültek vagyunk ettôl a látomástól
és következményétôl! Jézus tôlünk azt igényli, hogy alázzuk
meg magunkat és hajoljunk meg Isten terve és akarata elôtt.
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Mi mégis félünk Jézus üzenete miatt, sôt azt féltjük, amit ve-
szíthetünk. De a látomás nem elvesztésrôl szól. Sokkal in-
kább arról, hogy még azokat a testvéreinket is visszaszerez-
hetjük, akiket elveszítettünk. Ez lesz az igazi családegyesítés.
Sok ökumenikus írás született, de a keresztény egység láto-
más nem elfogadott nyilatkozatok következménye lesz – bár
ezek a nyilatkozatok is fontosak. Az Isten ígérete, amit Jézus
által kapunk, messze felülmúl mindent, amit szavakkal vagy
betûkkel ki tudunk fejezni. Fontos az ígéret, hogy az életté
váljon bennünk is, imádságban is, de a missziónkban is. S ez
úgy legyen ott az életünkben, hogy megoszthassuk testvére-
inkkel az ígéret hírét, miközben az meg is valósul az egymás
iránti szeretetben.

Kérdések

· Hogyan tehetjük le saját álmainkat Krisztus lába elé a
keresztény egység érdekében?

· Hogyan hívja a keresztény egyházakat Jézus ígérete az
egységre és megújulásra?

Imádság

Mennyei Atyánk! Adj nekünk igazi alázatot, hogy hangodat
meghalljuk. Adj igazi készséget, hogy hívásodat elfogadjuk.
Tégy készségessé bennünket, hogy ígéretedet megosszuk egy-
mással az egyház egysége ügyében. Segíts minket arra, hogy
kigyógyuljunk a széthúzás betegségébôl. Tudjuk, hogy ahol
megosztottság van, ott kôszív dobog a hússzív helyén. Add
Szentlelkedet, hogy tüze lobbantsa lángra szívünket. Bátoríts
minket, hogy Krisztusban keressük az egységet, s úgy legyünk,
mint ahogyan Jézus is egy benned. Azért, hogy a világ elhigy-
gye: te küldtél bennünket. Jézus nevében kérünk. – Ámen.
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7. nap – EGYÜTT IMÁDKOZVA

Ézs/Iz. 62,6-7 - Falaidra, Jeruzsálem, ôröket állítottam.
Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel!

Zsolt. 100 - Ujjongjatok az Úr elôtt az egész földön.
Szolgáljatok az Urnak örömmel!

1Pt. 4,7b-10 - Legyetek bölcsek és józanok, hogy
imádkozhassatok.

Jn. 4,4-14 - Aki abból a vízbôl iszik, amelyet én
adok neki, soha többé meg nem szom-
jazik, mert örök életre buzgó víz forrá-
sává lesz benne.

Magyarázat
Lettországban van egy kis keresztény város, Madona. Ebben
a városkában az ökumenikus imahét 8 napon át tart. Itt az
együtt imádkozás segítette a lakosokat, hogy baráti kapcsola-
tok alakuljon közöttük. Ennek különleges gyümölcs volt egy
ökumenikus kápolna megnyitása a városközpontban, evan-
gélikus, katolikus és ortodox elemekkel. A Madonai kereszté-
nyek itt folyamatosan imádkoznak. Ez a tapasztalatuk: Ad -
dig, amíg Isten népe megosztott lesz és a keresztények elide-
genedve élnek egymástól, olyanok vagyunk, mint Jézus volt
Samáriában: idegenként, idegen földön, bizonytalanságban,
felfrissülés és pihenés lehetôsége nélkül.
Izrael népe is olyan biztonságos helyet keresett, ahol imád-
hatta az Urat. Ézsaiás/Izajás világosan szólt a mindenható
Úr cselekedeteirôl: ôröket állított Jeruzsálem falaira. Így
népe éjjel-nappal biztonságban tudott istentiszteletet tartani.
Az imahét alkalmával a gyülekezetek és a templomok olyan
biztonságos hellyé válnak, ahol az együtt mondott imádsá-
gokban történik meg a hívek lelki felfrissülése. Azt várjuk et-
tôl a héttôl, hogy minél több idôt tölthessünk el együtt imád-
kozással. Ahol ugyanis együtt imádkoznak, ott az imádkozók
eggyé válnak Krisztusban!



Kérdések

· Hogyan segíthetjük elô a kölcsönös vendégszeretetet a
helyi gyülekezetekben.

· Környékünkön van-e olyan hely, ahol a különbözô ke-
resztény hagyományú felekezetek össze tudnak gyüle-
kezni imádkozásra? Ha ilyen éppen nincs, tudunk-e ta-
lálni ilyen helyet?

Imádság

Úr Jézusunk! Te azt kérted apostolaidtól, hogy ébren legyenek,
és imádkozzanak veled. Hadd ajánljunk a világnak védett idôt
és helyet, ahol felüdülést és békességet találnak, hogy más ke-
resztényekkel együtt imádkozva megismerhessünk Téged. –
Ámen.
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8. nap – EGYSÉGÉRT ÉGÔ SZÍVEK

Ézs/Iz. 52,7-9 - Milyen kedves annak az érkezése, aki
örömhírrel jön a hegyeken át! Békes -
séget hirdet, örömhírt hoz.

Zsolt. 30 - Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol. 1,27-29 - Milyen gazdag e titok dicsôsége a po-

gány népek között. Ez a titok az, hogy
Krisztus közöttetek van.

Lk. 24,13-36 - Mózestôl, meg valamennyi prófétától
kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami
az írásokban róla szólt.

Magyarázat
Lettországban a különbözô keresztény felekezetek az Alfa
Kurzuson keresztül munkálkodnak együtt az evangelizáció-
ért. Ezt az Alfa Kurzust az anglikán egyház fejlesztette ki
Londonban. Azok a lettek, akik ezen a programon keresztül
lettek hívôkké, megnyíltak arra is, hogy más keresztény fele-
kezetekkel együttmûködjenek. Tapasztalatuk ez volt:
A Jeruzsálembôl Emmausba menô szomorú tanítványok
még azt a reményüket is elveszítették, hogy Jézus lenne a
messiás. Ezért is hagyták el közösségüket. Ez az elválás az
elszigetelôdés útját is jelentette.
Úgy tértek azonban vissza Jeruzsálembe, hogy alkalmassá
váltak az evangélium üzenetének elmondására. Az üzenet
Jézus feltámadásáról szólt! Olyan hír ez, mely közösséget te-
remt. Gyakori, hogy a keresztény felekezetek versenyszel-
lemben próbálnak evangelizálni. Ezt azzal a céllal teszik,
hogy megtöltsék saját gyülekezetüket. Törekvésünk elhomá-
lyosítsa azt a kívánságot, hogy mások is hallhassák általuk az
evangélium életadó üzenetét. Az igazi evangelizáció azon-
ban olyan utazást jelent Emmausból Jeruzsálembe, amely az
elkülönülésbôl az egységre vezet.



Kérdések

· Vannak csalódások, amelyek elkülönítenek másoktól.
Melyek ezek?

· Vannak ajándékok – kezdeményezések, módszerek,
programok –, amelyeket más keresztény felekezettôl ka-
punk. Melyek ezek?

Imádság

Urunk Jézusunk! Te gyújtottad lángra szívünket, és küldtél
vissza az úton testvéreinkhez, ajkainkon az evangélium üze-
netével. Segíts meglátnunk, hogy a remény és a parancsolata-
id iránti engedelmesség egyre jobban munkálja néped egysé-
gét. Add, hogy megértsük szavadat. Taníts arra, hogy paran-
csolataidnak engedelmeskedjünk. Bennünket is vezess
keresztény egységre, melyért sok keresztény testvérünkkel
együtt könyörgünk. – Ámen.
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AZ ÖKUMENIKUS HELYZET
LETTORSZÁGBAN

I. : A keresztény egyházak
„Élô ökumené”– ezek a szavak jellemzik legjobban a mai
Lettország helyzetét. A különbözô felekezetekben élô keresz-
tények egyre több alkalommal és helyszínen találkoznak egy-
mással, hogy együtt imádkozzanak, és közösen tanúskodja-
nak. Ennek a dinamikus fejlôdésnek az egyik oka az, hogy a
három legnagyobb felekezet lélekszáma megközelítôleg
egyenlô, valamint az, hogy nagyon aktívak a kisegyházak.
Lettország bizonyos értelemben „vízválasztó” a katolikus, a pro-
testáns és az ortodox felekezetek között. A 2011-ben kibocsátott
adatok szerint a népesség 34,3%-a evangélikus, 25,1 %-a római
katolikus, 19,4%-a ortodox és óhitû és 1,2% tartozik az egyéb ke-
resztény egyházakhoz (mint pl. baptista, adventista, pünkösdi,
és egyéb szabadegyház), míg a lakosság 20%-a más vallásúként,
vagy vallás nélküliként azonosítja magát. Lettország hivatalo-
san 6 vallási felekezetet ismer el: evangélikus, katolikus, bap-
tista, ortodox, „óhitû” (old believers) és zsidó.

II. A megélt ökumené
Bár Lettországban az egyházak nem hozták létre az Egyházak
Nemzeti Tanácsát, de él az ökumené és gyümölcsöket terem.
A Lettországban élô keresztények együttmûködése létfontos-
ságú, ha azt akarják, hogy a keresztény üzenet eljusson a
posztmodern társadalomhoz, amelyre a sokféleség és a véle-
mények különbözôsége jellemzô. Elmondhatjuk, hogy a kü-
lönbözô felekezetek kapcsolata, és az ökumenikus együtt -
mûködés az Úr hatalmas cselekedeteinek hirdetésén alapul. 
Rendszeres gyakorlat Lettországban, hogy katolikus, ortodox,
evangélikus püspökök és baptista vezetôk együtt szólnak a
társadalom tagjaihoz az etikai, az életvédelmi vagy a szociális
igazságosság kérdéseiben. A római katolikus és evangélikus



35

egyházak vezetôi között meglévô testvéri kapcsolatnak kö-
szönhetôen a jelenlegi római katolikus érsek (bíboros) felszen-
telése Riga evangélikus katedrálisában történt meg. 
A különbözô egyházak vezetôi minden fontos emlékünnepen
– mint pl. a Nemzeti Függetlenségi Napon, november 18-án-
együtt vannak jelen. Isten igéje hirdettetik, beszédek hangoz-
nak el, és több gyülekezet zenészei mûködnek közre. 
Az ökumenikus együttmunkálkodás egyik platformja – a lett
állam bevonásával – az ún. Spirituális Ügyek Tanácsa,
(Spiritual Affairs Council) amely magában foglalja Lettország
történelmi egyházait és a zsidó felekezetet. A Tanács évente
ülésezik a miniszterelnök vezetésével. 
Az ökumené kiválóan mûködik az állami iskolák tekintetében.
A négy fô felekezet közösen dolgozott ki egy keresztény tanítási
anyagot az elsô három osztály számára, amelyet az Oktatási
Minisztérium is jóváhagyott. 
A lett keresztény egyházak püspökeinek és lelkészeinek jó kap-
csolata azonban túlnyúlik az ökumenikus istentiszteleteken, –
igazi barátságban gyökerezik. A korábbi századokban létrejött
megosztó falak lebontására törekednek, és a jó kapcsolat lehe-
tôvé teszi, hogy elismerjék egymásban az evangélium szolgá-
ját. A katolikus, evangélikus és baptista püspökök rendszere-
sen találkoznak. Együtt imádkoznak, dícsérik Istent testvéri
közösségben és megvitatják a Lett ország aktuális kérdéseit. 
Az ökumenikus együttmûködés sok szép példáját láthatjuk a
közösségek, és gyülekezetek szintjén is. 
Vannak pl. közösen szervezett evangelizációs programok,

amelyek az Alfa kurzuson alapulnak. 
A gyermek Jézus Szt. Teréz gyülekezete és a Szt Mária Magdolna
gyülekezet, a Rigai Luther gyülekezet Tornakalns ban, és a baptis-
ta közösség Aagenskalnsban közös alkalmakat tartanak, együtt
dolgoznak szociális projektekben és naptár kiadásban.
A madonai keresztény közösségek 2000 óta közösen ünneplik
a Keresztény Egységért tartott Imahetet, minden nap másik
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közösség templomában. Ezen alkalmak során sokan elôször
találkoznak más felekezetû keresztény testvéreikkel. Ennek az
élménynek, tapasztalatnak egy különleges gyümölcse az elsô
ökumenikus kápolna létrehozása Lettországban, ahol külön-
bözô felekezetû keresztények imádkozhatnak. A kápolna ajtaja
éjjel-nappal nyitva áll. Katolikusok és evangélikusok váltják
egymást, és így állandó imádságos jelenlétet biztosítanak a ká-
polnában.
Az egyházak és a gyülekezetek által szervezett tevékenységek
mellett megtalálhatók elkötelezett keresztények egyéni öku-
menikus kezdeményezései. Ennek kiváló példája az Igate
nevû kis faluban megnyitott Keresztelô Szt. János és Mária
Mag dolna ökumenikus kápolna. A kápolna építése egyéni kez-
deményezés volt. A négy fô felekezet tagjai (katolikusok, evan-
gélikusok, ortodoxok, és baptisták) használják a kápolnát. Az
épületet 2013 január 18-án áldották meg a felekezetek püspö-
kei. Az Igate faluban élôk különleges szándéka, hogy a gyer-
mekekért – megszületettekért, és meg nem születettekért – és
az édesanyákért imádkozzanak, és segítsék ôket. 
Egy másik példa az egyéni kezdeményezésre a Gaizins Csúcs -
találkozó. Egy laikus keresztény testvér hívta találkozásra a
különbözô lett egyházak vezetôit, hogy az ország legmaga-
sabb hegyén, a Gaizins-on testvéri közösségben együtt imád-
kozzanak. A vezetôk elfogadták a meghívást. A találkozók ideje
alatt a hívôk folyamatos imádsággal és istentisztelettel támo-
gatták a vezetôket. Ezt a fajta összegyülekezést eddig hét  szer
szervezték meg, és azóta sok más egyházi vezetô is csatlako-
zott az egybegyûltekhez. 
Mi az, ami egyesít bennünket?- ez annak a folyóiratnak a cí-
me, amit 10 évvel ezelôtt bocsátott útjára egy laikus hívô. Az
újság létrehozását az Egyház egysége utáni olthatatlan vágy
vezette. Az elsô példány kizárólagosan a Keresztény Egységért
tartott Imahétre összpontosított. Késôbb 24 különbözô lap-
szám jelent meg, amelyeket különféle ökumenikus témáknak
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szenteltek. A folyóiratot díjmentesen osztják szét a különbözô
egyházak helyi közösségeiben. 
Ökumenikus együttmûködés valósul meg a különbözô ima-
csoportok életében (Chemin Neuf, Kék kereszt, Kalnskola,
Effata) csakúgy, mint a börtönlelkészség, vagy a korábbi drog-
és alkoholfüggôk Rehabilitációs Központjában, a Betlehem
nevû Irgalom Házában. Mindezekben a mozgalmakban és
szervezetekben különbözô egyházak keresztényei mûködnek
együtt, és mindennapi szolgálatukkal járulnak hozzá a keresz-
tény egységhez.
Mivel Lettország gazdag keresztény hagyományokkal rendel-
kezik, ez a családi életre is hatással van. Nagyon sokan feleke-
zetileg vegyes házasságban élnek és minden nap szembesül-
nek a keresztény egyházak között még meglevô megosztott-
ság kérdéseivel. Ilyenek az esketési ceremóniák, a gyerekek
hitoktatása, a vasárnapi istentisztelet/mise látogatás, és a gya-
korló keresztények számára legfontosabb kérdés az úrvacso-
rai/eucharisztikus közösség. 
A keresztény családoknak még azokkal a kérdésekkel is szem-
be kell nézniük, amelyeket a modern globalizált társadalom
vet fel. A szolgáló családoknak szentelt „Kána Testvériség”
már 1994 óta aktív Lettországban. 2006 óta szerveznek öku-
menikus családi fesztiválokat a rigai hatóságokkal karöltve,
hogy felhívják a figyelmet a családdal kapcsolatos kérdésekre,
és erôsítsék a családokat. Ezeket az eseményeket különösen is
a lett szabadegyházak támogatják, természetesen a három
nagy felekezet közremûködésével. 
Az evangelizáció szempontjából nagyon fontos a média. Egy
ökumenikus csapat keresztény programokat állít elô, amelye-
ket rendszeresen közvetít a Lett Állami Rádió. Ezek a progra-
mok nagy hangsúlyt helyeznek a lett keresztények közötti
egységre és testvériségre. Az „Emmanuels” katolikus video in-
formációs központ tv programokat állít elô „Vertikale” címen,
Lettország 1-es csatornáján. A programok arra összpontosíta-
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nak, ami összeköti a keresztényeket, és nem arra, ami elvá-
lasztja ôket. Az adások producerei Krisztus tanúit keresik az
ortodox, a katolikus, az evangélikus és a baptista közösségek-
ben. Mindezek mellett mûködik egy evangélikus rádióállomás
is, a Lett Keresztény Rádió”, amely sok ökumenikus vonatko-
zású programot sugároz. 
Minden év Nagypéntekén számos lett város utcáin ünneplik
a Keresztutat – többek közt Kuldigában, Valmierában, Mado -
nában, Liepajában. Rigában. Az ökumenikus Keresztutat a
Rigai Érsekség Katolikus Ifjúsági Központja szervezi, ame-
lyen sok ezer evangélikus, baptista, pünkösdi és egyéb
felekezetû ember vesz részt a katolikusokon kívül. A menet
élén a különbözô egyházak püspökei és vezetôi haladnak
egymás mellett. A Keresztút megszokott tartalma mellett
különbözô felekezetû színmûvészek a témához illô jelenete-
ket adnak elô. Ez az imádság nemcsak vallásos, lelki módon
egyesíti az embereket, de kulturális síkon is. Ezekben a kö-
zös, áhítatos pillanatokban a keresztút imádságában minden
keresztény eggyé válik: „Imádunk Téged Krisztus, és dícsôí-
tünk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a vilá-
got!”

III. Az ökumenikus mozgalom kihívásai
Lettországban biztos alapjai vannak az ökumené fejlôdésének,
mert egyik egyház sem uralkodó, domináns, és sok a közös,
ökumenikus megnyilvánulás. Ugyanakkor el kell ismerni,
hogy ezeket viszonylag kicsiny csoportok érzik sajátjuknak,
akik nyitottak az ökumenikus kapcsolatokra, míg sok keresz-
tény közömbös, vagy egyenesen ellenséges. 
Egy másik kihívás az egyházak közötti hivatalos teológiai dia-
lógus bizottság hiánya Lettországban. Sok olyan téma vetôdik
fel, amely ökumenikus megoldást sürgetne. Ezen kérdések-
ben való egyetértés biztosan motíválná a laikusokat, hogy
még inkább elkötelezôdjenek az ökumené iránt.



Mondhatjuk, hogy az ökumené fejlôdése nagyrészt a szemé-
lyes kapcsolatokon és testvériségen alapul, amely biztosítja az
ökumenikus események sikeres megvalósítását. Sok esetben
egy-egy egyház vállalja a kezdeményezô szerepet , de a felelôs-
séget az egyházak nem osztják meg. A lelkes hívek kis csoport-
ja viseli a terhek nagy részét. Az egyházak számára az a fel-
adat, hogy megtalálják az ökumenikus kezdeményezések irán-
ti felelôsség egyenlô megosztásának módját.
Végül, a lelki közösségben való növekedés számára nagyon
fontos kihívás a politikai helyzet, ami gyengíti a testvériség
kötelékeit azokkal a keresztényekkel, akik a Lett Ortodox
Egyházhoz tartanak. (Moszkvai Patriarchátus). A kapcsolatok
mélyítésének új lehetôségeit kell majd keresni ezen a terüle-
ten.
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A KRISZTUS-HÍVÕK EGYSÉGÉÉRT
MEGTARTOTT IMAHETEK TÉMÁI 1968-2016

A tanulmányi anyagot 1968 óta készíti közösen az
Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a
Keresztény Egységet Elõmozdító Pápai Tanács. 

1968 Di csõ sé gé nek ma gasz ta lá sa – Ef 1,14
1969 Sza bad ság ra va gyunk elhíva – Gal 5,13
1970 Is ten mun ka tár sai va gyunk – 1Kor 3,9
1971 A Szent lé lek kö zös sé ge – 2Kor 13,13
1972 Új pa ran cso la tot adok nék tek – Jn 13,34
1973 Urunk, ta níts min ket imád koz ni – Lk 11,1
1974 Min den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr 

– Fil 2,1-13
1975 Is ten szán dé ka: Krisz tus ban egy be fog lal min de ne ket

– Ef 1,3-10
1976 Is ten gyer me kei le gyünk, vagy az a hi va tá sunk, hogy

le gyünk, amik va gyunk – 1Jn 3,2
1977 A re mény ség nem csal meg töb bé – Róm 5,1-5
1978 Nem vagy tok ide ge nek – Ef 2,13-22
1979 Szol gál ja tok egy más nak Is ten di csõ sé gé re – 1Pt 4,7-11
1980 Jöj jön el a Te or szá god! – Mt 6,10
1981 Egy Lé lek – sok aján dék – egy test – 1Kor 12,3-13
1982 Hogy meg ta lál ják haj lé ku kat ná lad, Urunk 

– Zsolt 84,5
1983 Jé zus Krisz tus a vi lág éle te – 1Jn 1,1-4
1984 Az a hi va tá sunk: le gyünk egyek Urunk ke reszt je ál tal

– 1Kor 2,2; Kol 1,20
1985 Ha lál ból az élet re Krisz tus sal – Ef 2,4-7
1986 Ta nú im lesz tek ApCsel 1,6-8
1987 Krisz tus ban egyek – új te rem tés – 2Kor 6,17
1988 Is ten sze re te te el ûzi a fé lel met – 1Jn 4,18
1989 Kö zös sé get épí tünk, egy test va gyunk a Krisz tus ban

Róm 12, 5-6
1990 Hogy mind nyá jan egyek le gye nek… hogy el hig  gye a

vi lág – Jn 17,21
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1991 Di csér jé tek az Urat min den nem ze tek – Zsolt 117;
Róm 15,5-13

1992 Men je tek el, ve le tek va gyok min den kor – Mt 28,16-20
1993 A krisz tu si egy sé gért: te rem jé tek a Lé lek gyü möl csét

– Gal 5,22-23
1994 Is ten né pe fel ada ta, hogy egy le gyen szí vé ben és gon -

do la ta i ban – ApCsel 4,23-27 
1995 Koinónia: kö zös ség Is ten nel és egy más sal 

– Jn 15,1-17
1996 Íme, az aj tó elõtt ál lok és zör ge tek – Jel 3,14-22
1997 Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek meg és en gesz te lõd je -

tek ki Is ten nel – 2Kor 5,16-21
1998 Gyön ge sé günk ben is se gít sé gül si et a Lé lek – Róm 8,26
1999 Õ majd ve lük la kik, õk pe dig né pé vé lesz nek – Jel 21,3
2000 Ál dott le gyen az Is ten, aki meg ál dott ben nün ket

Krisz tus ban Ef 1,3
2001 Én va gyok az út, az igaz ság és az élet – Jn 14,6
2002 Ná lad van az élet for rá sa – Zsolt 36,10
2003 Ez a kin csünk cse rép edény ben van – 2Kor 4,7
2004 Az én bé kes sé ge met adom nek tek – Jn 14,27
2005 Krisz tus az egy ház egyet len fun da men tu ma 

– 1Kor 3,1-23
2006 Mert ahol ket ten vagy hár man ös  sze gyûl nek az én

ne vem ben: ott va gyok kö zöt tük. – Mt 18,20
2007 „... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is be szé -

lõvé.” – Mk 7,37
2008 „... szüntelenül imádkozzatok!” – 1Thessz 5,17
2009 „... legyenek eggyé kezedben” – Ez 37,17
2010 „Ti vagytok erre a tanúk” – Lk 24,48
2011 „... kitartottak az apostolok tanításában.”

– ApCsel 2,42
2012 „... mindnyájan el fogunk változni” – 1Kor 15,51
2013 „... mit kíván tõled az Úr!” – Mikeás 6,6-8
2014 Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 
2015 „Adj innom!” Jn 4,7 
2016 „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

1Pt 2,9
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NÉHÁNY JELENTÔS ADAT AZ IMAHETEK

TÖRTÉNETÉBÔL

1740 körül Skóciában ismeretes egy olyan pünkösdi mozga -

lom, amely Észak-Amerikából indult, és célul tûzte ki az

imádkozást minden egyházért, minden egyházzal együtt.

1820 James Haldane Stewart lelkész kiadja javaslatait „A ke-

resztények általános egysége és a Szentlélek kiáradása” cím-

mel.

1846 Megalakul az Evangéliumi Aliánsz. Ötven felekezetbôl

921 résztvevô gyûlt össze Londonban. Bevezették a minden

év elsô teljes hetében rendezendô imahetet a Krisztusban hí-

vôk egységéért.

1867 Az anglikán püspökök elsô Lambeth Konferenciáját

tart ják. A konferencia határozatainak bevezetôjében hangsú-

lyozzák az egységért való imádság fontosságát.

1886 Magyarországon elôször hirdetnek meg Imahetet. A

Kálvin Téri Református Gyülekezet Baldácsi-termé be hívják a

résztvevôket.

1894 XIII. Leó pápa szorgalmazza az „egységért imanyol cad”

gyakorlását a pünkösdi ünnepkör keretében.

1908 Megtartják a Paul Wattson katolikus pap által kez -

deményezett, egységért hirdetett imanyolcadot.

1926 A Hit és Egyházszervezet Mozgalom elindítja a „Javas -

latok a keresztyén egységért folytatott imanyolcad megtartá-

sára” címû felhívásának terjesztését.

1935 Paul Couturier francia abbé szót emel az egyetemes

imahét, a Krisztus-hívôk egységéért megtartása érde kében. A

hívek Krisztus végakarata értelmében imád kozzanak együtt.

1958 A lyoni Unité Chrétienne központja és az Egyházak Vi -

lágtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága együtt kezdi

meg az imahét anyagának közös elôkészítését.



1964 A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dekrétu ma
hangsúlyozza, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az
imádság, és egyúttal szorgalmazza az imahét rendszeres
megtartását.
1966 Az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bi -
zottsága és a vatikáni Keresztény Egység Elômozdí tásának
Pápai Tanácsa közösen kezdi meg az imahét szövegének elô-
készítését.
1968 A közösen készített imaheti anyag hivatalos haszná -
latbavételének elsô esztendeje.
1975 Az imaheti közös anyagot elsô ízben készíti egy helyi
ökumenikus csoport Ausztráliában.
1995 II. János Pál pápa Ut unum sint kezdetû körlevelében
állást foglal az ökumenizmus mellett, amelyet belsô
szükségszerûségnek és visszafordíthatatlan folya matnak
nevez.
1997 Grazban a II. Európai Ökumenikus Nagygyûlés helyesli
és szorgalmazza az imahét rendszeres megtartását.
1998 Ötven éves az Egyházak Világtanácsa, ebbôl az alka -
lomból a zimbabwei Hararéban tartották a jubileumi
világgyûlést. Februárban magyar állásfoglalás is szü letett a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ünnepi ülé-
sén, amelyen a Katolikus Egyház kép viselôi megfigyelôként
vettek részt. Közösen hívták fel a hazai egyházakat a krisztus-
hívôk egységének munkálására és a közös imahetek megtar-
tására.
2004 Megegyezés született, hogy az imahét anyagát kö zösen
publikálják, azonos formában adj ák ki az EVT és az Egység
Tanács szervei. Az ökumeni kus imahetek gyümölcsei és ered-
ményei felfedez hetôk az elmúlt évek nemzetközi és hazai
egyházi életében egyaránt.
2008 Az Imahét a Krisztus-hívôk egységéért 100 éves év -
fordulójának megünneplése. Elôdjét – az Imanyolcadot az
Egyház Egységéért – 1908-ban tartot ták meg elôször.
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Házasság hete
2016. február 7-14.

„A szeretet: szenvedély és döntés”

Hazánkban kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a
Házasság hete a magyarországi keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körû összefogásával. Az országos rendez-
vénysorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a házasság, a
család értékeire, valamint központi szervezésû programokkal,
illetve civil kezdeményezésû rendezvények katalizálásával el-
érhetô közelségbe vigye a segítséget azok számára, akik házas-
ságra készülnek, vagy akik már házasságban élnek, de problé-
mákkal szembesülnek.
A már huszonegy országban jelen lévô házasság hete mozga-
lom magyarországi rendezvénysorozata február 7-én refor-
mátus istentisztelettel kezdôdik a Budapest-Fasori református
templomban és február 14-én a Budapest-Terézvárosi Avilai
Nagy Szent Teréz plébániatemplomban záró misével fejezôdik
be. Hét közben pedig országszerte számtalan gyülekezeti és
kulturális program várja az érdeklôdôket. 
Szeretetettel buzdítjuk a gyülekezeteket, közösségeket,
hogy szervezzenek maguk is a házasságok létrejöttét, meg-
tartását, ápolását segítô alkalmakat, programokat! 
(A beérkezô eseményeket folyamatosan frissítjük a Házasság
hete országos honlapján.)

További részletek a www.hazassaghete.hu 
és a www.facebook.com/hazassaghete oldalakon.

A Házasság Hete Szervezôbizottsága
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Hiszek egy...

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek Teremtôjében. 
És Jézus Krisztusban, az Ö egyszülött Fiában, 
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektôl, született Szûz Máriától, szen-
vedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, 
meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt 
a halottak közül, fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; 
onnan jön el ítélni élôket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, 
a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, 
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.



Mi Atyánk....

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezôknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsôség
mindörökké. Ámen
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