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KÖSZÖNTŐ A MAGYAR KIADÁSHOZ

A 2019. évi imahétre tervezett programfüzet földünk egy távoli he-
lyén, Indonéziában született meg, és onnan indult el világ körüli útjára,
hogy testvérként szólítsa meg a világ különböző helyein, a más és más
körülmények között élő keresztényeket.

Mi, magyarországi keresztények is megszólítottak lettünk a megjelölt
témák és a kiválasztott igeszakaszok alapján. Így ebben az évben is
együtt gondolkodhatunk magyar keresztényekként azokról a feladatokról
és lehetőségekről, amelyek a Szentlélek irányításával válnak időszerűvé.
Sőt biztatást kapunk a felismerés mellett a megvalósításra is.

Tényleg különleges hely és helyzet az, ahol és amelyben az indonéz
keresztények élnek. Az országot 17 000 sziget alkotja. Az ott élő 265
millió lakos pedig 1340 etnikai csoportban él, és a hivatalos állami nyelv
mellett 740 nyelvet számoltak meg a lakosság körében. A keresztények
száma azonban a lakosság 10%-át éri el csupán, de még ez a 10% is et-
nikai, nyelvi és kulturális szempontok alapján is megosztott. Érthetően,
egyházi vezetőik arra törekszenek, hogy az előítéleteken felülkereked-
jenek a keresztény családok és ezzel tanúskodjanak, hogy az Isten csa-
ládjában milyen az élet. Ez azonban nem csak az Indonéziában élő
keresztény családok feladata, hanem a miénk is. Amikor tehát a miséken,
istentiszteleteken, imaórákon tanulmányozzuk ezeket a megjelölt szent-
írási szakaszokat, imádságainkban gondolnunk kell Isten előtt a nálunk-
nál sokkal több és más gondokkal küszködő keresztény testvéreinkre.
Közös ügyünket és célunkat a Mózes 5. könyvéből (MTörv/5Móz) vá-
lasztott ige határozza meg: Isten rendje alapján az igazságosságra törek-
vés elengedhetetlen az életben maradáshoz. Együtt kapjuk a Jézus
Krisztusra figyelésre szóló felhívást, aki az út, az igazság és az élet (Jn
14,6).
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Fontos még kiemelnünk imahetünk tanításából Isten szavát, amely
szerint lakóhelyünk olyan hely, amelyet Isten adott, Isten jelölt ki élet-
térként (MTörv/5Móz 16,18). A keresztény ember a szülőföldjére azzal
a szeretettel és felelősséggel tekint, ahogy ezt a teremtő Isten adta, aki a
szívünket is megtöltötte a szülőföld iránti szeretettel, a haza szeretettel.
A szülőföldön jelentkező bajokat – melyek bűnös emberi voltunk követ-
kezményei –, együtt igyekszünk megoldani családunk, népünk, egyhá-
zunk és az egész keresztény világ ügyeként. Az elért eredmények és
sikerek pedig közös örömünk részei. Ez lesz az a fontos lépés, amely
jelzi a szilárd hitet, az Istenbe kapaszkodást.

A hét 8 napjára naponta két-két ige helyezi szívünkbe istenadta fel-
adatainkat, nem feledve, hogy az imádkozó szív mindig igazságra törek-
szik. Ezekkel a gondolatokkal – Isten áldását kérve – ajánljuk az
indonéziai keresztények által megfogalmazott tervezetet a 2019. évi ima-
hét megünneplésére.
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AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE

(MTörv/5Móz 16,11-20)

11Örvendezz Istenednek, az ÚRnak színe előtt – fiaddal és leányoddal, szol-
gáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és
a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel, akik veled vannak – azon a helyen,
amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy ott lakjék a neve. 12Emlékezz arra, hogy
szolga voltál Egyiptomban, tartsd meg és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket!
13Tartsd meg a lombsátrak ünnepét hét napig, amikor megtörténik a betakarítás
szérűdről és borsajtódból. 14Örvendezz az ünnepeden fiaddal és leányoddal,
szolgáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával és a jövevénnyel, az árvával
és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 15Hét napon át ünnepelj Iste-
nednek, az ÚRnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR. Mert megáldotta
Istened, az ÚR minden termésedet és kezed minden munkáját: örvendezz tehát!
16Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az ÚRnak a színe
előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek
ünnepén és a lombsátrak ünnepén. De senki se jelenjék meg üres kézzel az ÚR
színe előtt! 17Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Iste-
nedtől, az ÚRtól, aki adja azt neked.
18Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened,
az ÚR ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel! 19Ne kerüld meg a tör-
vényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés
elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. 20Az
igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd
birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az ÚR ad neked.

A Magyar Bibliatársulat Bibliakiadása
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11Örülj az Úr, a te Istened színe előtt, te, fiad és lányod, szolgád és szolgálód,
valamint a városodban lakó levita, a köztetek élő idegen, árva és özvegy, azon
a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt nevének hajlékául. 12Emlékezz
vissza, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén, s ügyelj e parancsok pontos
megtartására. 13A sátoros ünnepet hét napig üld, akkor, amikor betakarítod szé-
rűd és sajtód termését. 14Örülj ünnepeden, te, fiad és lányod, szolgád és szolgá-
lód, a városodban lakó levita, idegen, árva és özvegy. 15Hét napig ünnepelj az
Úr, a te Istened tiszteletére azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt.
Mert az Úr, a te Istened minden termésedben s kezed minden munkájában meg-
áld, légy hát valóban boldog. 16Minden férfi háromszor évente jelenjen meg az
Úr, a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, a hetek ün-
nepén és a sátoros ünnepen. De senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie
az Úr színe előtt; 17mindenki (vigyen), amit adni tud aszerint, ahogyan az Úr, a
te Istened megáld.
18Minden városban, amelyet az Úr, a te Istened ad majd minden törzsednek, je-
lölj ki bírákat és elöljárókat, hogy igazságos ítéletet hozzanak a népnek. 19A
jogot nem szabad csűrnöd-csavarnod, s nem szabad sem a személyre tekintettel
lenned, sem vesztegetésül ajándékot elfogadnod, mert az ajándék megfosztja a
bölcsek szemét a látástól és kiforgatja az igazak szavait értelmükből. 20Egyes-
egyedül az igazságra törekedj, hogy életben maradj, s birtokold a földet, amelyet
az Úr, a te Istened ad neked.

A Szent István Társulat Bibliakiadása
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Bevezetés a 2019-es év témájába
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”

(MTörv/5Móz 16,18-20)

A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek
össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban
tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyen-
lőtlenséggel és megosztottsággal jár. Az imáink egységesek egy szétsza-
kadozott világban. Ebben van az erejük. Keresztényekként vagy
közösségekként gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az igazságtalan-
ságban, mégis arra kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk az
igazság mellett, és Krisztus gyógyító kegyelmének eszközei legyünk a
szétszakadozott világ helyreállításában. 

A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az
indonéz keresztények készítették elő. Indonézia 265 millió lakosának kb.
86%-a muszlim, és így a világ legnagyobb muszlim lélekszámú országa.
A népesség mintegy 10%-a azonban a különböző hagyományokat követő
keresztény közösségekhez tartozik. Indonézia a népessége és a kiterje-
dése alapján Délkelet-Ázsia legnagyobb nemzete. A több mint 17 000
szigeten 1340 különféle népcsoport él, és 740 helyi nyelvet beszél a
közös nemzeti nyelv, a Bahasa Indonesia mellett. A nemzetet a Pancsa
sila1 („öt alapelv”) mentén alapították a Bineka Tunggal Ika (Egység a
sokféleségben) mottóval. Az etnikai, nyelvi, vallási tarkaságban az in-
donézeket a gotong royong elve vezérli, vagyis szolidaritásban és együtt-
működve élni. Ez azt jelenti, hogy vállaljunk közösséget az élet és a
munka minden területén, örömben és bánatban, és minden indonézben a
testvérünket lássuk. 

Ezt a mindig is törékeny harmóniát ma új veszélyek fenyegetik. Az
utóbbi évtizedek gazdasági növekedése olyan rendszerre épült, amelynek
középpontjában a verseny áll. Ez éles ellentétben áll a gotong royongból
fakadó együttműködéssel. A korrupció ezer alakban üti fel a fejét. Meg-

1 A Pancsa sila 5 elve: 1. Hit az egyedüli Istenben 2. Igaz és civilizált emberség 3. Indonézia
egysége 4. A képviselők megfontolásában gyökerező egyetértés, amely belső bölcsességet ad a
demokrácia vezérlésére 5. Társadalmi igazságosság Indonézia egész népe számára. 
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fertőzi a politikát, az üzleti világot, és gyakran romboló hatással van a
környezetre. Különösen aláássa az igazságszolgáltatást és a jogalkalma-
zást. Azok, akiknek az igazságosságot kellene támogatniuk és a gyengé-
ket védelmezniük, túl gyakran ennek ellenkezőjét teszik.
Követ kezésképpen a gazdagok és a szegények közötti szakadék egyre
mélyül, és a gazdag erőforrásokkal rendelkező országban botrányos
módon sokan szegénységben tengődnek. Egy régi indonéz mondás sze-
rint „A rizzsel teli csűrben éhen pusztul az egér”. Emellett bizonyos et-
nikai és vallási csoportok gyakran oly szinten kötődtek a vagyonhoz,
hogy ez feszültségeket táplált.

A közösségeket egymás ellen fordító radikalizálódás fokozódik. Ezt
a közösségi média visszaélése csak súlyosbítja azzal, hogy démonizálja
az egyes közösségeket.  

Egy ilyen környezetben a keresztény közösségekben újra tudatosult
az egység fontossága, és közös elkötelezettséggel, együttesen emelik fel
szavukat az igazságtalanságok ellen.  Amellett, hogy szembesülünk ezek-
kel az igazságtalanságokkal, keresztényként kötelességünk megvizsgálni,
hogy nekünk mi részünk van ezekben. Csak akkor tehetünk bizonyságot
arról, hogy megéljük az egységet a sokféleségben, ha szem előtt tartjuk
Jézus imádságát, „hogy mindnyájan egyek legyenek”. Csak a Krisztus-
ban megélt egységünk által leszünk képesek felvenni a harcot az igaz-
ságtalansággal szemben, és szolgálni az attól szenvedő áldozatok javát.

A fenti aggasztó jelektől indíttatva az indonéz keresztények úgy érzik,
hogy Mózes ötödik könyvének igéje „Az igazságra és csakis az igaz-
ságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20) helyzetükben, ínségükben
elevenükbe talál. Mielőtt Isten népe arra a földre lép, amelyet Isten nekik
ígért, megújítják elköteleződésüket a szövetség iránt, amelyet Isten kötött
velük. A szövegrész abban a fejezetben szerepel, amelynek központi té-
mája: a Szövetség népe által tartandó ünnepek. Minden ünnep után ol-
vassuk a felszólítást: „Örvendezz az ünnepeden fiaddal és leányoddal,
szolgáddal és szolgálóleányoddal, meg a lévitával és a jövevénnyel, az
árvával és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek” (MTörv/5Móz
16,14; lásd még 16,11). Az indonéz keresztények arra törekednek, hogy
a közösségek között helyreállítsák a nyitott, befogadó ünnepeknek ezt a
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korábban élvezett lelkületét. E hosszú fejezet végén különösnek tűnhet,
hogy két vers szól a bírák állításáról, de ebben az indonéz kontextusban
élővé válik a kapcsolat a mindenki számára rendezett ünnep és az igaz-
ságosság között. A Jézusban szerzett szövetség népeként tudjuk, hogy a
mennyei lakoma gyönyörűségét azok fogják majd élvezni, akik éhezik
és szomjazzák az igazságot, akik üldöztetést szenvednek érte, „mert övék
a mennyek országa” (Mt 5,6 és 10).

Krisztus Egyházát a menny előízének nevezik, bár megosztottságunk
miatt kudarcot vallunk.  Nem tudunk Isten szeretetének jele lenni az ő
népe számára. Az igazságtalanság nemcsak az indonéz társadalmat szét-
tagoló megosztottságot mélyítette el, hanem az egyház töredezettségét
is. Bűnbánatot tartunk a megosztó igazságtalanság miatt, de keresztény-
ként hiszünk Krisztus erejében is, amely bocsánatot és gyógyulást ad. És
így a kereszt alatt egyesítve találjuk magunkat, kérve kegyelmét, hogy
vessen véget az igazságtalanságnak; és irgalmát azokra a bűnökre, ame-
lyek megosztottságunkat okozzák. 

A nyolc napra és az istentiszteletre szánt gondolatok a választott
témát járják körül. Azért, hogy elmélyíthessük elmélkedésünket az egy-
ségről és az igazságról, az egyes napok témáját gondosan úgy választot-
tuk, hogy bemutassuk az igazságtalanságból fakadó küzdelmet. 

Az imahét témái:
1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű 

patak!” (Ám 5,24)
2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, 

az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)
3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 

145,8)
4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)
5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek

(Lk 4,18)
6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)
7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)
8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)
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ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

Bevezetés

Istentiszteletünk annak fontosságát hangsúlyozza, hogy mind szemé-
lyes életünkben, mind keresztény közösségeink életében az egységről,
az igazságosságról és a kegyelemről szóló beszédet konkrét elkötelező-
dés és cselekvés váltsa fel az egység, az igazságosság és az irgalom cse-
lekedeteivel. 

Az ünneplés előkészületeként két fontos elemet kell kiemelnünk.
Az első a felolvasók választása a Bűnbánati imádságban. Fontos,

hogy az első felolvasó (F1) felszentelt lelkész vagy gyülekezeti vezető
legyen, míg a másik kettő lehet gyülekezeti tag.

A másik elem a liturgikus szimbolikus cselekedetre vonatkozik,
amely az „Elköteleződés az igazság, az irgalom és az egység mellett”
után következik. Szükséges lesz két kartont/cédulát előkészítenünk min-
den résztvevő számára. Az istentisztelet során arra kérjük a gyülekezetet,
gondolkodjanak el azon, hogyan köteleződhetnek el az igazságosság, az
irgalom és az egység egy konkrét cselekedete mellett. Majd arra szólítjuk
őket, hogy írják le mindkét kartonra a saját konkrét vállalásukat. Min-
denki helyezze az egyik lapocskát az ingére. A másikat összegyűjtjük a
felajánlás alatt, és a kereszt alá helyezzük. Az istentisztelet végén ezeket
szétosztjuk a távozók között, hogy mindenki imádkozhasson a másik
által vállalt feladatért. 
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Az istentisztelet rendje

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
(MTörv/5Móz 16,18-20)

L Lelkész
Gy Gyülekezet
F Felolvasó

Istentiszteletre hívás

L Imádjuk a Szentháromság Istent.Istenünk, Atyánk, aki teremtett 
világodat igazsággal és kegyelemmel koronázod meg,

Gy Imádásodra gyűltünk össze.

L Jézus Krisztus, kereszted új életet és igazságot hoz,

Gy Imádásodra gyűltünk össze.

L Szentlélek, aki arra indítod szívünket, hogy igazságosan csele-
kedjünk,

Gy Imádásodra gyűltünk össze.

L Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájatokkal.

Gy És a te lelkeddel. Gyülekező ének (a helyi szokásnak megfelelő- 
en választható)
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Bevezetés

L Mint különvált közösségek tagjai, azért gyűltünk össze, hogy az
egységért imádkozzunk. Ebben az évben az Ökumenikus imahétre az in-
donéz egyházak választottak témát: „Az igazságra és csakis az igazságra
törekedj...” (MTörv/5Móz 16,18-20). Ez a téma sürgetően szükségszerű
az ismétlődő, szakadásokat és konfliktusokat előidéző helyzetek miatt.
Az egységben való imádkozás eszünkbe juttatja, hogy mint Krisztus teste
tagjainak elhívása arról szól, hogy az igazságra törekedjünk, azt testesít-
sük meg. Egységünk Krisztusban arra hatalmaz fel, hogy részt vegyünk
az igazságért folytatott nagyszabású harcban, és támogassuk az élet mél-
tóságát.  

Dicsérő ének

Bűnvalló imádság

L Szeretett testvéreim! Valljuk meg az Úr előtt, hogy vétkeztünk,
és kérjük bocsánatát, hogy imádságunk kedves legyen Isten előtt. 

F1 (felszentelt lelkész vagy gyülekezeti vezető olvassa) Könyörülő
Istenünk!  Arra választottál ki bennünket, hogy nyájad pásztorai legyünk.
Szent Fiad, Jézus arra tanított, hogy igazságosan cselekedjünk. Tudjuk,
hogy szolgálatunkban olykor igazságtalanul bánunk a ránk bízottakkal:
előnyben részesítjük a hozzánk közel állókat, vagy azokat, akik maga-
sabban vannak a társadalomban; nem törődünk az idegenekkel, a szegé-
nyekkel és a peremre szorultakkal; félünk megvédeni az elnyomottat;
hűtlenül kezeljük az egyház erőforrásait. E cselekedetek miatt egyesek
elfordultak egyházadtól. Urunk, irgalmazz nekünk.

Gy Urunk, irgalmazz nekünk. (énekelhető válasz)

F2 (a gyülekezet egy tagja olvassa) Szerető Istenünk! Nyájadként
gyűjtöttél össze bennünket. Szent Fiad, Jézus arra tanított, hogy szeressük
egymást, hiszen ez mutatja, hogy tanítványaid vagyunk. Megvalljuk,
hogy nem tudunk a szeretet parancsa szerint élni, mert vetélytársnak te-
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kintjük más egyházak tagjait; ellenségesek vagyunk egymással szemben,
és késedelmesek a megbocsátásra; csak önös érdekeink vezérelnek; nem
veszünk tudomást testvéreink szükségleteiről; kizárjuk azokat, akik nem
osztják nézeteinket. Ilyen viselkedéssel csak a válaszfalakat magasítjuk
egymás között.Urunk, irgalmazz nekünk.

Gy Urunk, irgalmazz nekünk.

F3 (a gyülekezet egy másik tagja olvassa) Kegyelmes Istenünk!
Azzal bíztál meg bennünket, hogy közös otthonunk az igazság helye le-
gyen mindenki számára. Odaadó szereteteddel esőt adsz az igazaknak és
a hamisaknak, és Jézusban arra tanítasz, hogy személyválogatás nélkül
szeressünk. Megvalljuk, hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni: tiszte-
letlenek vagyunk embertársunkkal szemben; hamis dolgokat terjesztünk
a közösségi oldalakon; részt veszünk a társadalmi összhang megbontá-
sában. Életmódunk kockázatos következménye, hogy a világ terméketlen
ugarrá válhat, ahol már nem sarjad igazság az egész teremtettség szá-
mára.  Urunk, irgalmazz nekünk.

Gy Urunk, irgalmazz nekünk.

L A mindenható Isten irgalmazzon nekünk, bocsássa meg bűnein-
ket, és vezessen az örök életre. 

Gy Ámen.

Zsoltár / Ének / Meditatív zene

Isten igéjének hirdetése

Első olvasmány: MTörv/5Móz 16,11-20

Válasz-zsoltár: Zsolt 82,1-8 (olvasva vagy énekelve)

Válasz: Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek!
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Isten ott áll az istenek gyűlésén, 
ítéletet tart az istenek fölött: 
Meddig ítélkeztek álnokul, 
pártjukat fogva a bűnösöknek?!

Válasz: Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek!

Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, 
szolgáltassatok igazságot az elesettnek és a szűkölködőnek!
Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt,
ragadjátok ki a bűnösök kezéből!

Válasz: Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek!

Nem tudnak, és nem értenek semmit, 
sötétségben járnak,
a föld alapjai mind ingadoznak.

Válasz: Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek!

Azt mondtam ugyan, istenek vagytok,
A Felséges fiai mindnyájan,
mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, 
és elhullotok, mint bármelyik főember. 
Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, 
mert minden nép a te örökséged!

Válasz: Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek!

Második olvasmány: Róm 12,1-13

Halleluja-ének

Evangéliumi olvasmány: Lk 4,14-21

Halleluja-ének
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Igehirdetés
Elköteleződés az igazság, az irgalom és az egység mellett

L Jézus Krisztus imádkozik tanítványai egységéért.Életének aján-
déka igazság a világ számára.
F1 Mint Krisztus testének tagjai, arra hívattunk, hogy együtt járjunk,
őt követve.
F2 Halljuk meg hívó szavát.
Gy Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
F1 Mint Krisztus testének tagjai, arra hívattunk, hogy életünk szabad
legyen a pénz szerelmétől, és elégedjünk meg azzal, amink van. 
F2 Törjük meg a kapzsiság bűvkörét, és éljünk egyszerűségben.
Gy Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
F1 Mint Krisztus testének tagjai, arra hívattunk, hogy szabadulást
hirdessünk a foglyoknak és mindenféle erőszak áldozatainak. 
F2 Segítsük őket, hogy méltóságban élhessenek.
Gy Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
F1 Mint Krisztus testének tagjai, arra hívattunk, hogy vendégszere-
tők legyünk az idegennel. 
F2 Egymást megelőzve tanúsítsunk tiszteletet.
Gy Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
F1 Mint Krisztus testének tagjai, arra hívattunk, hogy hirdessük az
evangéliumot az egész teremtett világnak. 
F2 Őrizzük meg Isten teremtett világának életét és szépségét.
Gy Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
L Azért, hogy az igazság közös munkálása iránti egyéni elkötele-
zettségünket kifejezzük, kérjük, hogy mindenki írja feladatvállalását két
külön kartonlapra. Kérjük, hogy az egyiket a szívük fölött helyezzék el.
A másik kartont össze fogják gyűjteni, és felajánlásként előre hozni. 
(Amíg a gyülekezet tagjai írnak, ének szólhat az egységről illetve igaz-
ságról)
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Felajánlás

L „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az
Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alá-
zatos Isteneddel szemben”. (Mik 6,8) Elkötelezzük magunkat az igazság
cselekedetei mellett. 

(A segítők összegyűjtik a második lapocskát, előre viszik, és a kereszt tö-
vébe helyezik.)

L Kegyelmes Istenünk! Te megmutattad nekünk könyörületedet és
gondviselésedet az egész teremtett világ iránt. Szereteted arra késztet,
hogy felajánljuk vállalásainkat, amelyekben arra kötelezzük magunkat,
hogy igazságosan cselekszünk, teljes szívbéli szeretettel mások iránt,
kulturális, etnikai és vallási hátterüktől függetlenül. Fogadd most el fel-
ajánlásainkat, és formáld azokat tettekké egyházad egysége érdekében.
Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek ereje által kérünk,
akik veled együtt élnek és uralkodnak örökkön örökké. 

Gy Ámen.

A béke jele

(A lelkész meghívja a gyülekezetet, hogy köszöntsék egymást a béke je-
lével, és így megvallhassák hitüket.)

A Niceai Hitvallás

Közbenjáró imádságok

L Imádkozzunk együtt az Úrhoz az egyházért és az egész emberi-
ségért
F Szigetekről és óceánokról száll hozzád dicséretünk, ó Isten, élet
Teremtője. Hegycsúcsokon és völgyekben dicsérünk téged, ó Isten, világ
Megváltója. Minden nép nyelvén hálát adunk neked, ó Isten, test és lélek
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vigasztalója.Eléd járulunk terheinket és reményeinket hozva. Kérünk
téged: 
Gy Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk szere-
tetedet!
F Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot szenvednek. Biztass
minket, hogy szószólóik legyünk, és erősítsük őket a reménységben. Kö-
nyörgünk azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek. A te jóságod
töltse be szívünket, és tegyen a szabadság és a béke követeivé. Könyör -
günk minden emberért és minden közösségért, akik kiállnak az igazság
mellett. Hadd cselekedjünk igéd szerint, igazságosan. Kérünk téged:
Gy Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk igazsá-
godat!
F Könyörgünk az egyház látható egységéért.Vezess bennünket,
hogy betöltsük Jézus imádságát, hogy egyek legyünk, és együtt munkál-
kodva tanúskodjuk országodról. Kérünk téged:
Gy Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add, hogy forró sze-
retettel munkáljuk az egységet!
F Hálát adunk a sokféle színért, kultúráért, szokásért, amely körül-
vesz a világban. Szereteted által egyesíts sokféleségünkben. Segíts, hogy
közös erőfeszítéssel védelmezzük az életet, és világunkat az egész em-
beriség igazságos és békés lakhelyévé tegyük. Kérünk téged:
Gy Istenünk, hallgasd meg imádságunkat és add nekünk béké-
det. Miatyánk
Zsoltár/Ének
Elbocsátás
L Az istentisztelet végén mindenki kap egy-egy lapocskát egy fel-
ajánlással.  Kérjük, imádkozzanak ezért a felajánlásért. Áldás
L Az Úr vegyen körül téged szeretetével, és adja, hogy áradjon be-
lőled a jóság. Az Úr gyújtson benned bátorságot, és tegyen igazsága és
békéje követévé.Az Úr adjon neked alázatot és kitartást, hogy ápold az
egységet. 
Gy Ámen!
(A szolgálattevők kiosztják a távozó gyülekezetnek a lapokat a felaján-
lásokkal.)
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BIBLIAI GONDOLATOK ÉS IMÁDSÁGOK AZ IMAHÉT NAPJAIRA

1. nap
„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!”

(Ám 5,24)

Ám 5,22-25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló
Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen 

Magyarázat:
A keresztények olykor meglehetősen elkötelezettek imádságaikban és az

istentiszteleten, de kevésbé aggodalmasak, ha a szegényekről és a kirekesztet-
tekről van szó. Időnként imádkozunk a templomban, mégis elnyomjuk ember-
társainkat vagy kizsákmányoljuk környezetünket. Az indonéz keresztények
elismerik, hogy országukban vannak olyan emberek, akik szenvedélyesen igye-
keznek gyakorolni hitüket, de vannak olyanok is, akik elnyomják a más hitűe-
ket, akár erőszak árán is. Lukács evangéliumában Jézus arra emlékeztet minket,
hogy Isten valódi tisztelete leginkább az igazságos cselekvésben mutatkozik
meg. Különösképpen elítéli azokat, akik elhanyagolják ezt a feladatukat.

Ámósz próféciájában Isten elutasítja az istentiszteleti áldozatot azoktól,
akik nem törődnek az igazsággal, egészen addig, amíg nem hagyják, hogy „…
áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak” (Ám 5,24). A
próféta ragaszkodik ahhoz, hogy feltétlen kapcsolat álljon fenn az istentisztelet
és az igazságos tettek között. Mialatt a keresztények együtt dolgoznak azon,
hogy meghallgassák a szegények és az elnyomottak könyörgését, azalatt egy
közösségben vannak egymással és a Szentháromság Istennel.

Imádság: 
Istenünk, aki védelmezed az özvegyeket, az árvákat és a kitaszítottakat!

Megmutattad nekünk az igazság útját! Segíts nekünk, hogy követni tudjuk az
igazság útját! Add, hogy keresztényként ne csak a szívünkkel és gondolataink-
kal, hanem cselekedeteinkkel is imádhassunk Téged! A Szentlélek segítsen és
vezessen minket az igazságért végzett munkában, bárhol is legyünk, hogy sok
embert megerősítsünk. Jézus nevében. Ámen. 
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2. nap
„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az

legyen nem, minden további szó a gonosztól van.”
(Mt 5,37)

Ef 4,22-25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében
Mt 5,33-37 A törvény magyarázata

Magyarázat:
Az emberekkel szembeni erőszak nemcsak fizikai támadásban és rablásban

mutatkozhat meg, hanem pletykálkodásokban és rosszindulatú híresztelésekben
is. A közösségi média még könnyebbé tette a valótlanságok minél szélesebb
körben való gyors terjedését. Az indonéz keresztények tisztában vannak azzal,
hogy olykor a hazugságokat és előítéleteket vallási csoportok terjesztették, ke-
resztényeket is beleértve, akik más vallási csoportokkal szemben követtek el
ilyet. A megtorlástól való félelem és fenyegetettség miatt az emberek vonakod-
nak kiállni az igazságért. Ez okozhatja azt, hogy csendben maradnak az igaz-
ságtalan és félrevezető, félelemkeltést célzó állításokkal szemben.

Jézus határozottan azt mondja: „… ha igent mondotok, az legyen igen, ha
pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van” (Mt 5,37). 
A hamisság elpusztítja az emberek és a közösségek közötti jó kapcsolatot, be-
leértve az egyházakat is. A becstelenség megzavarja az egyház egységét. 
Az Efezusi levél arra emlékeztet minket, hogy „… tagjai vagyunk egymásnak…
”. Ez emlékeztető a keresztényeknek, hogy őszinték és felelősségteljesek le-
gyenek egymáshoz, így tudjanak növekedni a közösségben. Amikor így te-
szünk, nem a gonosz lélek, hanem Isten Szentlelke lesz velünk.  

Imádság:
Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól.

Engedd, hogy az őszinteség vezesse szívünket, és ajkaink az igazságot mondják.
Adj bátorságot, hogy még akkor is igazak legyünk, ha mások ellenünk vannak.
Tartsd távol tőlünk a képmutatást; tégy minket inkább az egység és béke forrá-
sává, hogy az örömhírt terjesszük mindenkinek. Jézus Krisztus nevében ezért
imádkozunk. Ámen.
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3. nap
„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” 

(Zsolt 145,8)

Zsolt 145,8-13 A teremtett világ dicséri az Urat
Mt 1,1-17 Jézus Krisztus származása 

Magyarázat: 
„Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez”- mondja a zsol-

táríró, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturá-
lis, faji, sőt még vallási határon is. Jézus családtörténetének leírása ezt az átfogó
szemléletet tükrözi Máté evangéliumában. Miközben az ősi kultúrákban gyakran
úgy tekintettek a nőkre, mint akik alacsonyabb rendűek, vagy akik férjük/apjuk
tulajdonai, addig Máté négy nőt nevez meg Jézus ősei között. Ketten közülük –
Ruth és Ráháb – pogányok voltak. A listában szereplő másik három nő valami-
lyen súlyos bűn elkövetéséről volt ismert, például gondoljunk csak a házasság-
törő Dávid királyra. Azzal, hogy Jézus családtörténetében ilyen emberek lettek
említve, Isten az emberi történelem részévé tette őket, és kinyilatkoztatta, hogy
Istennél mindenki – férfiak és nők, bűnösök és igazak – szerepel a megváltás
tervében. Nem számít, hogy milyen háttérrel.  

Indonézia 17 000 szigetével és 1340 különböző etnikai csoportjával a világ
legnagyobb szigetországa, ahol az egyházak gyakran etnikai alapon különülnek
el egymástól. Az ilyen kizárólagosság vezethet egyeseket arra, hogy az igazság
egyedüli birtokosaként tekintsenek magukra, ezzel pedig megsebzik az egyház
egységét. Az etnikai és a vallási fanatizmus erősödése közepette, valamint a
manapság egyre inkább terjedő intolerancia miatt a keresztények azzal szolgál-
hatják a családokat, hogy összefognak, és tanúságot tesznek Isten mindent át-
fogó szeretetéről, a zsoltárossal együtt hirdetve: “Kegyelmes és irgalmas az
Úr…” (Zsolt 145,8)

Imádság: 
Atya, Fiú, Szentlélek egy Istenünk! Hálát adunk neked dicsőségedért, ame-

lyet az egész teremtettségben mindenben kinyilvánítottál. Adj nekünk nyílt szí-
vet, hogy felkaroljuk azokat, akik megtapasztalják a kirekesztettség érzését.
Segíts bennünket növekedni a szeretetben, hogy túl tudjunk lépni előítéleteinken
és az igazságtalanságokon. Adj nekünk kegyelmedet, hogy tisztelni tudjuk min-
den ember egyedi voltát, hogy sokszínűségünkben megtapasztaljuk az egységet.
Ezért imádkozunk szent nevedben. Ámen.

20



4. nap
„… érjétek be azzal, amitek van…” 

(Zsid 13,5)

Zsid 13,1-5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre
Mt 6,25-34 Isten gondviselése

Magyarázat
A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott szere-

tetétől. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy soha semmi nem elég. A szöveg
emlékeztet bennünket Isten gondviselésére, és arról biztosít, hogy Isten soha
nem hagyja magára teremtését. A föld, a folyók és a tenger termékenysége révén
Isten jósága biztosítja a bőséges élelmet és az édesvizet, hogy életben tartsa
összes teremtményét. Mégis ezek az alapvető szükségletek sok embernek hiá-
nyoznak. Az emberi gyengeség és kapzsiság gyakran vezet korrupcióhoz, igaz-
ságtalansághoz, szegénységhez és éhezéshez. Erős a kísértés, hogy inkább
magunknak, saját nemzetünknek vagy etnikai csoportunknak gyűjtsük és hal-
mozzuk a pénzt, élelmet és a természeti erőforrásokat, ahelyett, hogy másokról
gondoskodnánk és megosztanánk velük javainkat. 

Jézus azt tanítja nekünk, hogy nem az anyagi dolgok a legfontosabbak. El-
sősorban Isten országát és értékeit kellene keresnünk, bízva abban, hogy meny-
nyei Atyánk ezeket is biztosítja számunkra. Indonéziában az elmúlt pár évben
néhány egyház különféle pénzügyi, emberi és oktatási támogatást nyújtott a vi-
déki térségekben működő kis egyházak számára. A kölcsönös szeretet eme egy-
szerű és gyakorlati példáján keresztül a keresztény társközösségekkel való
egységet mutatják be, amely Isten ajándéka egyháza számára. Éljünk egysze-
rűbb életet. Ne foglalkozzunk a szükségleteinket meghaladó pénzhajhászással,
vagy az erőforrások jövőre irányuló felhalmozásával. Mindez lehetővé teheti
számunkra, hogy a földet, közös otthonunkat igazságosabb hellyé tegyük. 

Imádság:
Kegyelmes Istenünk! Köszönjük bőséges ajándékaidat! Adj nekünk kegyel-

met, hogy minden áldást szerényen és alázatos hálával fogadjunk. Tégy képessé
arra, hogy megelégedjünk azzal, amink van, és készek legyünk osztozni má-
sokkal, akik rá szo rulnak. Add, hogy mindannyian megtapasztalhassuk az egy-
séget a szeretet ben, amely Tőled származik, Szentháromság Istenünk, aki élsz
és uralkodsz örökkön örökké. Ámen.
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5. nap
Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek

(Lk 4,18)

Ám 8,4-8 A csaló kereskedők ítélete
Lk 4,16-21 Jézus Názáretben

Magyarázat:
Ámósz próféta kritizálta azokat a kereskedőket, akik csaltak és kihasználták

a szegényeket annak érdekében, hogy a legnagyobb hasznot szerezzék. Ámósz
is hangsúlyozta, hogy Isten tudja mit műveltek, és soha nem fogja elfelejteni.
Isten meghallgatja az igazságtalanságot szenvedett emberek kiáltását, és soha
nem hagyja cserben azokat, akiket kizsákmányoltak és jogtalanul bántottak. 

Olyan globalizált világban élünk, ahol a társadalmi kirekesztés, a kizsák-
mányolás és az igazságtalanság uralkodik. A gazdagok és a szegények közötti
szakadék egyre szélesebb. A gazdasági teljesítmény meghatározó tényezővé
vált az emberek, nemzetek és közösségek közötti kapcsolatban. A gazdasági
kérdések gyakran feszültséget és konfliktust teremtenek közöttük. Nehéz bé-
kében élni, ha hiányzik az igazság.

Közös keresztségünk révén minden keresztény részesedik Jézus prófétai
küldetésében, hogy hirdessük az evangéliumot a szegényeknek és a szenvedők-
nek, szóban és tettben egyaránt. Amikor felismerjük ezt a küldetést, az Úr Lelke
lesz rajtunk is, felvértezve arra, hogy az igazságért munkálkodjunk. Keresztényi
méltóságunk arra kötelez minket, hogy úgy beszéljünk és cselekedjünk, amint
Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, amelyet Jézus felolvasott Názáretben, és
amely mindenki füle hallatára beteljesedett: „Az Úrnak Lelke van énrajtam,
mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek…” (Lk 4,18)

Imádság:
Istenünk, Atyánk! Bocsásd meg nekünk a hatalom iránti sóvárgásunkat, és

szabadíts meg minket a kísértéstől, hogy elnyomjunk másokat. Kérünk, Szent-
lelked által segíts bennünket, hogy együttérzők legyünk felebarátainkkal. Segíts,
hogy így egyek legyünk Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal, beteljesítve szabadí-
tásod ígéretét a szegénység és elnyomás alól. Az ő nevében imádkozunk. Ámen.
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6. nap
„Seregek Ura a neve!”

(Jer 10,16)

Jer 10,12-16 Isten és a bálványok
Mk 16,14-15 Az apostolok kiküldése

Magyarázat:
A teremtett világ Isten csodálatos hatalmának megnyilatkozása. Isten nagy-

sága láthatóvá válik az egész teremtésben és a teremtményeken keresztül: „Se-
regek Ura a neve!”

Napjainkban azonban komoly globális ökológiai válsággal nézünk szembe,
amely veszélyezteti a természeti világ fennmaradását. Sok embert a mohóság
vezet arra, hogy a végtelenségig kiszipolyozza a természetet. A fejlesztés ne-
vében erdőket tüntetnek el. A környezetszennyezés pedig elpusztítja a földeket,
a levegőt, a folyókat és a tengereket. A mezőgazdaság ellehetetlenül, az édesvíz
elérhetetlenné válik, és mindez állatok kihalásához vezet. Ebben az összefüg-
gésben érdemes emlékezni arra, hogy mi történt a feltámadás után. Jézus meg-
bízta a tanítványokat, hogy hirdessék a jó hírt ’az egész teremtett világnak’.  A
teremtésnek nincs olyan része, amely ne tartozna Isten tervéhez, hogy mindent
újjáteremtsen. A megtérésre azért is van szükség, hogy a kizsákmányolásra tö-
rekvést az a magatartás váltsa fel, amely értékeket teremt, és összhangba hoz a
teremtéssel.

Indonéziában és máshol a különböző hitű emberek közötti mozgalmak ösz-
tönzi a keresztényeket, hogy támogassák a környezetbarát egyházakat, és hatá-
rozottan foglaljanak állást a környezeti visszaélésekkel szemben. Ez egyesíti a
keresztényeket, hogy bizonyságot tegyenek a Teremtőről, „mert ő teremtett min-
dent”. Amikor közös földi otthonunk védelmében más keresztényekkel össze-
fogunk, akkor nem csak a cselekvés mellett köteleződünk el, hanem teljesítjük
az Úr parancsolatát, hogy hirdessük Isten egész teremtettséget gyógyító és hely-
reállító szeretetének örömhírét. 

Imádság: 
Szerető Istenünk! Teremtő szavad által jött létre minden. Köszönjük a vi-

lágmindenséget, amely dicsőségedet, szépségedet és jóságodat hirdeti. Adj ne-
künk bölcsességet, hogy kíméletesen bánjunk a földdel, és együtt az egész
teremtettségnek szóló örömhíred prófétái legyünk. Ámen.
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7. nap
„Asszony, nagy a te hited…”

(Mt 15,28)

1Sám 1,13-17 Sámuel születése
Mt 15,21-28 A kánaáni asszony

Magyarázat:
Éli tévesen ítélte meg Anna mély és buzgó imádságát. Elutasította a nő kö-

nyörgését, mert azt hitte, hogy sokat ivott, és ezért részegen összefüggéstelenül
mormog magában. A nő gyengéd válasza mégis meglágyította Éli szívét, hogy
ne ’hitvány nőként’ bocsássa el, hanem áldással küldje el. Hasonlóan ahhoz,
amikor a kánaáni asszony azzal ment Jézus elé könyörögni, hogy gyógyítsa
meg a lányát. Jézus először elbocsátotta, mondván, hogy „Én nem küldettem
máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz” (Mt 15,24). Mindazonáltal az
asszony továbbra is kitartott könyörgésében, majd végül Jézus elismerte az asz-
szony rendíthetetlen hitét, és teljesítette kérését. A nők – mindkét esetben – kez-
detben kirekesztettek voltak, figyelemre sem méltónak ítéltettek. Szavaik mégis
meglágyították a szíveket, gyógyulást és teljességet hozva. 

Napjainkban is folytatódik a nők szavának elnyomása és kiszorítása. Még
egyházainkon belül is gyakran bűnrészességet vállalunk azokkal a kultúrákkal,
amelyek leértékelik a nőket. A keresztények ezen a téren tisztában vannak saját
hibáikkal, egyre világosabban ismerik fel a nőket és a gyerekeket ért támadások
szörnyűségeit, akiket erőszakkal elrabolnak otthonukból, és eladják őket más
országokba. Őket és sok más bevándorló munkást gyakran emberszámba sem
vesznek, és megtagadják tőlük az alapvető emberi jogokat. Az utóbbi években
az indonéz egyházak közös lépéseket tettek az emberkereskedelem és a gyer-
mekeket érő szexuális visszaélések ellen. Ezek, valamint más vallású emberek
erőfeszítései egyre sürgetőbbé váltak, mivel az áldozatok száma az ország egyes
részein napról napra növekszik.   

Mikor a keresztények egyesülnek az imádságban és a Szentírás tanulmá-
nyozásában, és valóban hallgatják Isten szavát, akkor ébrednek rá, hogy Isten
ma a leginkább bántalmazottakon keresztül szól a társadalomhoz. Isten hívá-
sának közös meghallása indítja őket arra, hogy együttesen lépjenek fel az em-
berkereskedelem borzalmaival és a gonoszság más formáival szemben.
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Imádság:
Kegyelmes Istenünk! Te vagy az emberi méltóság forrása. A Te kegyelmed,

hatalmad és szavaid által Anna szavai megváltoztatták Éli szívét. Szintén Te
segítettél a kánaáni asszonynak, hogy Jézushoz fordulva meggyógyuljon a
lánya. Miközben arra törekszünk, hogy kinyilvánítsuk az egyház egységét, adj
nekünk elég bátorságot, hogy elutasítsuk a nők elleni erőszak minden formáját,
és ünnepeljük a Szentlélek ama ajándékait, amelyeket a nők adnak tovább az
egyház szolgálatában. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki
Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.     
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8. nap
„Világosságom és segítségem az Úr…”

(Zsolt 27,1)

Zsolt 27,1-4 Békesség Istennél
Jn 8,12-20 Jézus a világ világossága

Magyarázat:
Az imahét a Krisztus-hívők egységéért nyolc napjának magyarázatain ke-

resztül felidéztünk számos nehéz élethelyzetet, amelyekkel foglalkoznia kell a
világnak: így a kapzsisággal, az erőszakkal, a kirekesztéssel, a kizsák mányolással,
a szegénységgel, a környezetszennyezéssel, az éhséggel és az emberkereskede-
lemmel. Az indonéz egyházak tisztában vannak ezekkel a prob lémákkal. Ezek
olyan kihívást jelentenek, amellyel minden kereszténynek szembe kell néznie.
Felismerik és bevallják, hogy e bűnök közül egyesek egyházaik életét is megfer-
tőzték, egységüket megsebezték és hitelüket megcsorbították. Ugyanakkor sok
ígéretes példát ismernek az egyházaknál arra vonat kozóan, hogy tanúi legyenek
a Krisztusban való egységnek.2 A világ más részein élő keresztények számos pél-
dát tudnának megnevezni saját helyzetükből.

Napról napra, évről évre, és különösen ezalatt az imahét alatt, amelyet a
Krisztus-hívők egységéért tartunk, a keresztények közös imádságra gyűlnek
össze, vallják meg a keresztség általi közös hitüket, hallgatják Isten szavát a
Szentírásban, és együtt imádkoznak Krisztus testének egységében. Ennek során
felismerik, hogy a Szentháromság minden egység forrása, és hogy Jézus a világ
világossága, aki az élet világosságát ígéri azoknak, akik követik őt. A világban
előforduló sok igazságtalanság gyakran elszomorítja vagy feldühíti őket, de
nem veszítik el a reményt, hanem cselekvésre indulnak. Az Úr világosságuk,
üdvösségük és életük erőssége, ezért nem félnek.

Imádság:
Megtartó Istenünk! Hálát adunk neked szerető jóságodért, mellyel megtar-

tasz minket megpróbáltatásaink idején. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk
fényedet a sötétség idején. Változtasd meg életünket úgy, hogy áldássá válhas-
sunk mások számára. Segíts, hogy megéljük az egységet a sokféleségben, ta-
núsítva a benned való közösséget Atya, Fiú Szentlélek egy Isten most és
mindörökké. Ámen.
2 Ld. Az ökumené helyzete Indonéziában című részt.
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AZ ÖKUMENÉ HELYZETE INDONÉZIÁBAN3

Bevezetés

Indonézia pluralista társadalom, sok törzs, nyelv, kultúra és vallás otthona.
A 265 millió emberből körülbelül 12 %-ot tesznek ki a katolikusok és a protes-
tánsok. A kereszténység először a 7. században érkezett Indonéziába, amely a
nesztoriánusokon4 át jutott el Észak-Szumátrába, de ekkor még nem maradt
fent. Nem sokkal később katolikus misszionáriusok hozták el a területre az
evangéliumot, akik a portugál kereskedők nyomán a 16. század elején érkeztek
a területre. Ezek közé tartozott Xavéri Szent Ferenc jezsuita szerzetes, aki a
Maluku-szigeteken dolgozott 1546-1547-ben. Az első keresztelés Halmahera
szigetén, egy Mamuya nevű faluban történt 1534-ben. A hollandok 1605-ben
egy kereskedelmi vállalat, az úgynevezett Egyesült Holland Kelet-indiai Tár-
saság (Verenigde Oost-Indische Compagnie – VOC) zászlaja alatt kiutasították
a portugálokat Indonéziából. A holland kereskedők érkezésével bevezették a
protestantizmust, és a katolikusok kénytelenek voltak áttérni a protestantiz-
musra. 

A Holland Kelet-indiai Társaság tevékenysége eredetileg olyan fűszerek
beszerzésére irányult, amelyeket főként Indonézia keleti részén termesztettek.
A következő években a Társaság a holland gyarmati kormányt képviselte, és
bevezette a Hollandiában a 17. században gyakorolt kálvinizmust. A református
egyház volt a hivatalos államegyház, és mint ilyen, különleges kiváltságokkal
rendelkezett.

A később Indonéziába utazó misszionáriusok, akik elsősorban Hollandiá-
ból és Németországból érkeztek, csak egy adott törzzsel való munkára szorít-
koztak. Ennek eredményeként a keresztények törzsi határok mentén oszlanak
meg. A legtöbb keresztény közösség a törzs nyelvét használata az istentiszte-
leten, de fokozatosan elfogadták az indonéz nyelvet, amely a hivatalos nemzeti
nyelv volt. Indonéziában az ébredési és a karizmatikus mozgalmak már a múlt
században is változatos képet mutatattak. Újabban pedig az ortodox keresz-
ténység megtelepedésével az egyházak a keresztény hagyomány teljes vérte-
3 Ez a szöveg az indonéz ökumenikus csoport kizárólagos felhatalmazásával és felelősségével
lett közzétéve, amely azért alakult, hogy megírja a 2019-es imahét a Krisztus-hívők egységéért
alapszövegét.
4 A nesztorianizmus egy krisztológiai irányzat, melynek követőit Nesztoriosz - Kr. u. 5.
században élt - konstantinápolyi pátriárka után nevezték el. A nesztoriánusok azt állították,
hogy Krisztus isteni és emberi természete egymástól elválasztva létezik.
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zetét mutatják be: a katolikus, a lutheránus, a református, a pünkösdi, az evan-
gelikál, a karizmatikus, a baptista, a hetednapi adventista, az üdvhadsereg és
az ortodox. 

Ezek az egyházak eltérő módon és különböző programokon keresztül együtt
dolgoznak olyan problémákon, amelyek az egyház egységéhez kapcsolódnak.
Közösen foglalkoznak regionális és nemzeti szintet egyaránt érintő kérdésekkel.
Például a Dzsakarta tartományában található Kebayoranban különböző keresz-
tény közösségek nőtagjai közösen dolgoznak, hogy olcsó ebédcsomagot bizto-
sítsanak a riksa-vezetők, az alacsony jövedelmű családok és a hajléktalanok
számára. Rendszeresen összegyűlnek más női csoportokkal, és évente megtart-
ják a világimanapot, hogy együtt imádkozzanak a békéért és az igazságért.  

Az Indonéz Egyházak Közössége

A Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), az Indonéz Egyházak Kö-
zössége az Indonéz Protestáns Egyházak Szövetsége. Az Indonéz Egyházak Ta-
nácsát - Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) – 1950. május 25-én azzal a
céllal alapították, hogy egyesítse az indonéz egyházakat. Az egyházaknak még
a II. világháború előtt volt egy régóta dédelgetett álmuk. Mégpedig az, hogy
összehangolják a különböző missziós szervezetek munkáját. Az 1945-ben meg-
szerzett nemzeti függetlenség által ihletve szerte az országban az egyházak úgy
érezték, hogy ki kell fejezniük egységüket. Így az Ambonban tartott 10. nagy-
gyűlésen az Indonéz Egyházak Tanácsa (DGI) Indonéz Egyházak Közösségére
(PGI) változtatta a nevét. A Tanács tagjai néhány évi munka után arra az elha-
tározásra jutottak, hogy szükséges lenne elmélyíteni és megerősíteni közössé-
güket, és túllépni a szervezeti ügyeken. Úgy látták, egyházi közösségként
ténylegesen azon kellene munkálkodniuk, hogy elősegítsék az egyház egységét
és hirdessék az evangéliumot a pluralista indonéz társadalomban. 

Az 1980-as amboni nagygyűlés során az Indonéz Egyházak Közössége
(PGI) elkészítette „Az egyház egységének öt dokumentuma” c. iratot, amely a
következőkből állt: 
(1) Az indonéz egyházak közös elhivatása, 
(2) A keresztény hit közös értelmezése, 
(3) Az indonéz egyházak közötti közös elismerés és elfogadás, 
(4) Szabályzatok, 
(5) Az indonéz egyházak önállósága felé vezető út a teológiában, az erőforrá-
sokban és a pénzügyekben.
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Ezek a dokumentumok tükrözik a tagegyházak teológiai és ekkléziológiai
látását az egyház egysége felé irányuló közös törekvésük fényében, amely
konkrét programokban nyilvánul meg az egyházak megújítására, fejlesztésére
és egyesítésére. Ezeket a dokumentumokat az Indonéz Egyházak Közössége
áttekinti minden nagygyűlésen, amelyet ötévente tartanak. Az Indonéz Egyhá-
zak Közösségének 13. nagygyűlése 2000-ben volt. Ekkor úgy döntöttek, hogy
egyetlen egyesítő iratként fogadják el ezt az öt dokumentumot, „Az egyházi
egység dokumentuma” - “Dokumen Keesaan Geraja” (DKG) címen. Úgy gon-
dolták, ez lesz a fő hivatkozási alap az Indonéz Egyházak Közösségének tagjai
számára, amikor együtt dolgoznak az egyház egységéért és a közös indonéz ke-
resztény bizonyságtételért. Az Indonéz Egyházak Közösségének jelenleg 89
tagegyháza van, beleértve a pünkösdi, az evangelikál és a karizmatikus egyhá-
zakat is. Vannak vidéki egyházi közösségek is, amelyek kisebbek és regionális
alapon szerveződnek.  

Az Indonéz Egyházak Közössége időnként nyilvános nyilatkozatot ad ki,
vagy levelet küld az Indonéz Köztársaság kormányának válaszul bizonyos kri-
tikus problémákra, amelyek felmerülnek a társadalomban, beleértve a vallás-
szabadság megvalósítását, az igazságosság és a béke fenntartását, különösen
azok számára, akik a társadalom peremére szorultak. Az Indonéz Egyházak Kö-
zössége körleveleket is küld a tagegyházainak, amelyek az Indonéziával kap-
csolatos olyan kritikus kérdésekkel foglalkoznak, mint a vallásszabadság, a
korrupció, az emberi jogok megsértése, az erőszak, a gyermekvédelem stb. Az
Indonéz Egyházak Közössége 2014-ben tartott 16. nagygyűlésének fő témája
így hangzott: „Még a föld mélyéből is újra felhozol engem” (Zsolt 71,20). A
nemzet minden gyermekével szolidaritást vállalva együtt valósítják meg Pancsa
sila5 értekeit annak érdekében, hogy le tudják győzni a szegénységet, az igaz-
ságtalanságot, a radikalizmust és a környezetpusztítást.  A választott téma az
Indonéz Egyházak Közösségének munkájára és tagjaira irányul, különösen a
2014-2019 közötti időben. Az Indonéz Egyházak Közösségének tagegyházai
osztoznak abban a meggyőződésben, hogy a fenti négy probléma oka a kapzsi-
ság, amelyek egymáshoz is kapcsolódnak. Az Indonéz Egyházak Közössége
támogatja az úgynevezett “spiritualitas keugaharian”-t, vagyis a “mértékletesség
spiritualitását”.
5 Még egyszer: a Pancsa sila az indonéz állami politika hivatalos filozófiája. Két régi jávai
szóból áll, amelyek eredetileg a szanszkrit nyelvből származnak: “pañca” (“öt”) és “sīla”
(“elvek”). Az öt elv egymástól elválaszthatatlan és összefügg: (1) Az egy Istenben való hit, (2)
igazságos és civilizált emberiség, (3) egységes Indonézia, (4) demokrácia, melyet a nép
képviselőinek bölcsessége irányít (5) társadalmi igazságosság minden indonéz számára.
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A katolicizmus Indonéziában és a Katolikus Püspöki Konferencia

A 16. századi korai missziós sikerek ellenére a katolicizmust a holland ura-
lom elnyomta, egészen 1807-ig. Majd ekkor az európai politikai események
újra lehetővé tették a katolikusok szabad vallásgyakorlását. A római katoliciz-
mus így csak korlátozott keretek között létezett a 19. század második feléig.
Ekkor új missziós lendülettel iskolákat, szemináriumokat és új közösségeket
alapítottak. Az első hazai indonéz papokat az 1920-as években szentelték fel.
A papok közül a jezsuita Albertus Soegijapranata lett az első indonéz püspök
1940-ben, aki nemzeti hős is, mert támogatta Indonézia függetlenségét. Emlé-
kezetes jelszava: „Száz százalékig katolikus, száz százalékig indonéz.”

Az Indonéz Katolikus Püspöki Konferencia először az 1920-as években
alakult meg, majd az 1950-es években újjáalakult, magába foglalva az újonnan
függetlenné vált ország minden részéről származó püspököket. Az Indonéz Püs-
pöki Konferencia (Konferensi Waligereja Indonesia - KWI) nevet 1987 óta
használják. Az Indonéz Püspöki Konferencia hosszú fennállása lehetővé tette
a püspökök számára, hogy a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) alatt fontos lépé -
seket hajtsanak végre, különösen a zsinatnak az isteni kinyilatkoztatásról (Dei
Verbum) szóló dokumentumával kapcsolatban. Érdemes megjegyezni, hogy
ezek közül az első lépést Gabriel Manek Endeh, Timor érseke tette. Ő ellenezte
az elsőként javasolt De Fontibus tervezetet, mégpedig azért, mert szerinte aka-
dályozta volna az egyházat a más keresztényekkel folytatandó párbeszédben.
Láthatjuk, hogy 1962-től az indonéz katolikus püspökök elkötelezték magukat
az ökumenizmus ügye mellett.   

Az Indonéz Egyházak Közössége és az Indonéz Katolikus Püspöki Konfe-
rencia együttműködése

Az Indonéz Egyházak Közössége és az Indonéz Katolikus Püspöki Konfe-
rencia sok éven át szorosan együttműködött, különösen is az országot érintő
közös ügyekben. 1980 óta az Indonéz Egyházak Közössége és az Indonéz Ka-
tolikus Püspöki Konferencia évente közös karácsonyi üzenetet ad ki, amely
többnyire nemzeti kérdéseket vet fel a karácsonyi evangélium fényében. Ezt az
üzenetet mind a katolikus, mind a protestáns egyházak templomaiban olvassák.
Az éves közös karácsonyi üzenet témáját nemzeti szinten fogadják el. A két tes-
tület által rendszeresen tárgyalt egyik fontos kérdés az állampolgárok vallás-
szabadságával kapcsolatos, amelyet az Indonéz Köztársaság alkotmánya
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biztosít. Szükség esetén a két szervezet nyilatkozatot tesz közzé a társadalom-
ban felmerülő olyan problémákról, amelyek a közösségekben az igazságosságot
és a békét, valamint az emberek jólétét fenyegetik. 

Az indonéz egyházak tisztában vannak azzal, hogy fontos a különböző hitű
emberek közötti kapcsolatok kiépítése és erősítése. Az Indonéz Egyházak Kö-
zössége és az Indonéz Katolikus Püspöki Konferencia nagymértékben részt
vesz a vallások közötti párbeszéd és együttműködés kialakításában. Mindkét
testület aktív részt vállal Indonéziában a különböző vallási szervezetek közös
együttműködésében, amely hat hivatalos vallást ismer el: az iszlámot, a protes-
táns kereszténységet, a katolikus kereszténységet, a buddhizmust, a hinduizmust
és a konfucianizmust. E vallások vezetői időről időre találkoznak egymással,
hogy megvitassanak néhány kulcsfontosságú kérdést, és gyakran közös nyilat-
kozatokat is közzétesznek. Helyi szinten számos, az Indonéz Egyházak Közös-
ségével és az Indonéz Katolikus Püspöki Konferenciával kapcsolatban álló
gyülekezet és plébánia is aktívan részt vesz a vallások közötti párbeszédben és
konkrét társadalmi akciókban.  

Az Indonéz Keresztény Fórum

Indonéz résztvevők közreműködtek a 2007-ben Limuruban, Kenyában tar-
tott első Globális Keresztény Fórumon - Global Christan Forum (GCF) –, amely
arra indította őket, hogy erősítsék az együttműködést hazájuk különböző ke-
resztény hagyományai között. A második Globális Keresztény Fórum találko-
zóját 2012-ben Manadóban, Indonéziában tartották. Az esemény alatt a
különböző hagyományokhoz tartozó keresztény vezetők elindították az Indonéz
Keresztény Fórumot – Forum Umat Kristen Indonesia (FUKRI). A fórum tagjai
aktívan részt vettek a Keresztény Egység ünnepén, melyet 2013-ban Dzsakar-
tában, a Senayan Stadionban tartottak. Ez különleges esemény volt, előkészítve
és köszöntve az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches –
WCC) 10. nagygyűlését Puszanban, Dél-Koreában. A találkozón részt vett Olav
Fykse Tveit, az Egyházak Világtanácsának főtitkára és a puszani 10. nagygyűlés
helyi szervezőbizottsága.

Az Indonéz Keresztény Fórum azóta a következő tagokból áll: az Indonéz
Egyházak Közössége (PGI), az Indonéz Katolikus Püspöki Konferencia (KWI),
az Indonéz Evangéliumi Egyházak és Intézmények Szövetsége (PGLII), az In-
donéz Pünkösdi és Karizmatikus Egyházak Szövetsége (PGPI), az Indonéz Bap-
tista Egyházak Szövetsége, az Üdvhadsereg, a Hetednapi Adventista Egyház
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és az Ortodox Egyház. Ők minden hónapban rendszeresen találkoznak. Kez-
detben kizárólag a testvériség építésére összpontosítottak. Idővel ezek a meg-
beszélések elmélyültek, és az indonéz pluralista és gyorsan fejlődő
társadalomban élő keresztények helyzetére kezdtek el fókuszálni. A Nemzeti
Imahálózattal közösen az Indonéz Keresztény Fórum olyan imaeseményeket
szervezett, amelyeken a társadalom és a nemzet életében kihívást jelentő kér-
désekkel foglalkoztak. Az Indonéz Keresztény Fórumon közösen megemlékez-
tek a reformáció 500. évfordulójáról. A közelmúltban az Indonéz Keresztény
Fórum megvitatta az Egyházak Világtanácsa, a Keresztény Egység Előmozdí-
tásának Pápai Tanácsa és az Aliansz – Evangéliumi Szövetség által közösen ki-
adott „Keresztény bizonyságtétel egy sokféle vallású világban. Magatartási
ajánlás” című iratot. Az Indonéz Keresztény Fórum tagjai úgy értékelték ezt
az ökumenikus dokumentumot, mint amely értékes útmutatást nyújt az indonéz
egyházaknak, hiszen pluralista társadalmi környezetben tesznek tanúságot. Az
Indonéz Keresztény Fórum kötelezettséget vállalt, hogy tagjainak, képviselő-
iknek további tanulmányozásra ajánlja.
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A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
MEGTARTOTT IMAHETEK TÉMÁI 1968-2018

A tanulmányi anyagot 1968 óta készíti közösen az Egyházak Világtanácsa Hit
és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Ta-
nács. 

1968 Di cső 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 cső 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 űzi 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
1991 Di csér jé tek az Urat min den nem ze tek – Zsolt 117; Róm 15,5-13
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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 előtt 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 lőd 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 Ő majd ve lük la kik, ők 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 gyűl 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 lővé.” – 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 tőled 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
2017 Megbékélés – „Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14-20)
2018 „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…”

(2Móz/Kiv 15,6)
2019 „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-

20)
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NÉHÁNY JELENTŐS ADAT AZ IMAHETEK
TÖRTÉNETÉBŐL

1740 körül Skóciában ismeretes egy olyan pünkösdi mozga lom, amely Észak-
Amerikából indult, és célul tűzte ki az imádkozást minden egyházért, minden
egyházzal együtt.
1820 James Haldane Stewart lelkész kiadja javaslatait „A keresztények általános
egysége és a Szentlélek kiáradása” címmel.
1846 Megalakul az Evangéliumi Aliánsz. Ötven felekezetből 921 résztvevő
gyűlt össze Londonban. Bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő
imahetet a Krisztusban hívők egységéért.
1867 Az anglikán püspökök első Lambeth Konferenciáját tart ják. A konferencia
határozatainak bevezetőjében hangsúlyozzák az egységért való imádság fon-
tosságát.
1886 Magyarországon először hirdetnek meg Imahetet. A Kálvin Téri Refor-
mátus Gyülekezet Baldácsi-termé be hívják a résztvevőket.
1894 XIII. Leó pápa szorgalmazza az „egységért imanyol cad” gyakorlását a pün-
kösdi 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 megtartására” című felhívásának terjesztését.
1935 Paul Couturier francia abbé szót emel az egyetemes imahét, a Krisztus-
hívők egységéért megtartása érde kében. A hívek Krisztus végakarata értelmé-
ben 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 elő-
készítését.
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 Egységek Előmozdí tó Pápai Tanács közösen kezdi meg az imahét
szövegének előkészítését.
1968 A közösen készített imaheti anyag hivatalos haszná latbavételének első
esztendeje.
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1975 Az imaheti közös anyagot első ízben készíti egy helyi ökumenikus csoport
Ausztráliában.
1995 II. János Pál pápa Ut unum sint kezdetű körlevelében állást foglal az
ökumenizmus mellett, amelyet belső szükségszerűségnek és visszafordítha-
tatlan folya matnak nevez.
1997 Grazban a II. Európai Ökumenikus Nagygyűlés helyesli és szorgalmazza
az imahét rendszeres megtartását.
1998 Ötven éves az Egyházak Világtanácsa, ebből az alka lomból a zimbabwei
Hararéban tartották a jubileumi világgyűlést. Februárban magyar állásfoglalás
is szü letett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ünnepi ülésén,
amelyen a Katolikus Egyház kép viselői megfigyelőként vettek részt. Közösen
hívták fel a hazai egyházakat a krisztushívők egységének munkálására és a
közös imahetek megtartására.
2004 Megegyezés született, hogy az imahét anyagát kö zösen publikálják, azo-
nos formában adj ák ki az EVT és az Egység Tanács szervei. Az ökumeni kus
imahetek gyümölcsei és eredményei felfedez hetők az elmúlt évek nemzetközi
és hazai egyházi életében egyaránt.
2008 Az Imahét a Krisztus-hívők egységéért 100 éves év fordulójának megün-
neplése. Elődjét – az Imanyolcadot az Egyház Egységéért – 1908-ban tartot ták
meg először.
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Házasság hete
2019. február 10-17.

„Randevú egy életen át”
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Hazánkban tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a házasság
hete a magyarországi keresztény egyházak és civil szervezetek széles
körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint központi szer-
vezésű programokkal, illetve civil kezdeményezésű rendezvények
katalizálásával elérhető közelségbe vigye a segítséget azok számára, akik
házasságra készülnek, vagy akik már házasságban élnek, de problémák-
kal szembesülnek.

A már több mint húsz országban jelen lévő házasság hete mozgalom ma-
gyarországi rendezvénysorozata február 10-én református istentiszte-
lettel kezdődik a noszvaji református templomban és február 17-én a
Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban záró
misével fejeződik be. Hét közben pedig országszerte számtalan gyüle-
kezeti és kulturális program várja az érdeklődőket. 

Szeretettel buzdítjuk a gyülekezeteket, közösségeket, 
hogy szervezzenek maguk is a házasságok létrejöttét, megtartását,

ápolását segítő alkalmakat, programokat!
(A beérkező eseményeket folyamatosan frissítjük a házasság hete or-

szágos honlapján.)

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

A Házasság Hete Szervezőbizottsága
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Hiszek egy...

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ö egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett 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 élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes/katolikus anyaszentegyházat,
a szentek közösségét, a bűnök 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 vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen


