
IMAHÉT
A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

2007. ja nu ár 21-28.

2006

„... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé.”
(Mk 7.37)

2011. január 16-23

2011

„... kitartottak az apostolok tanításában, ...”
(ApCsel 2,42)

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 1



TARTALOM

3 Elôszó, köszöntô a magyar kiadáshoz

5 Útmutató az Imahét szervezôi számára

7 Az Imahét alapigéje (ApCsel 2,42-47)

8 Bevezetés az Imahét gondolatkörébe 

13 A 2011-es Imahét anyagának elôkészítése

14 Bevezetés az ökumenikus istentisztelethez

18 Az ökumenikus istentisztelet rendje

24 Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira

37 A jeruzsálemi egyházi vezetôk imája

39 Az ökumenikus élet Jeruzsálemben

44 A Krisztushívôk egységéért megtartott Imahetek témái

1968-2011

46 Néhány jelentôs adat az Imahetek történetébôl

Kiadja:
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Nyomdai elõkészítés: West-Graph Kft.

Nyomdai kivitelezés: Ex-Kop Bt.

2

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 2



ELôszó,köszönTôAMAgyARkIAdásHOz

Ked ves TesT vé reK!
Minden fontos emberi közösségnek vannak alapelvei és tu-

datában van a saját történetének. A Krisztushívôk közösségé-

nek, Krisztus Egyetemes Egyházának az elsô nyilvános meg-

jelenése a pünkösdkor Jeruzsálemben létrejött ôsgyülekezet.

Azok alkották e gyülekezet magját, akik elfogadták Péter apos-

tolnak a Szentlélektôl sugallt tanúságtételét arról, „hogy Úrrá

és Krisztussá tette ôt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre fe-

szítettetek.” (ApCsel. 2,36/b) Akik ennek a beszédnek a hatá-

sára megtértek és megkeresztelkedtek azok alkották az elsô

népes gyülekezetet, az ôsegyházat.

Az ôsegyház kifejezés nem csak a közösség korára, hanem

arra a tekintélyére is utal, amely ma is érvényes a következôk

szerint. „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanítás-

ban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozás-

ban”. (ApCsel. 2,42) Ez az egyszerû leírás Krisztus híveinek,

tanítványainak a minôsített összetartozását hangsúlyozza egy

minôsített részvétel által. Ez a különleges részvétel azt jelenti,

hogy akik Krisztushoz tartoznak, azok egymáshoz is tartoz-

nak. Az összetartozásnak alapja, eszköze és célja a Krisztus

ajándékaiban való részesedés.

Részvétel a hiteles, apostolok által megôrzött és megosz-

tott tanításban s ez alapján részvétel egy anyagi és szellemi va-

lamint érték- és imaközösségben. Akik pedig így tartoznak

egybe, azok Krisztushoz is tartoznak. Ez az egyház lényege,

küldetése és nagy ajándéka ma is.

Az emberi társadalom globalizálódása és atomizálódása a

maga dialektikus egységében egy szinte teljes mértékben re-

ménytelen jövôképet fest. Ezzel szemben nekünk a krisztusi

hitben és szeretetben, a Vele és egymással való egyetemes kö-

zösségben lehet bizonyosságunk a megmaradásról és a meg-

váltásról. Ez az egyetemes, idôben és örökkévalóságban egya-
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ránt érvényes közösség pedig áldott gyümölcsöket hoz éle-

tünk minden területén. A széthulló családok, a bizalmatlan

munkahelyi légkör, egy nemzet érdekek mentén történô elher-

dálása, földrészek és nemzetek közötti feszültségek diadalmas-

kodása, a természet és a társadalom sóhajtozása mind-mind

gyógyulást meríthet abból a közösségbôl, amelyet Krisz tus ke-

gyelme és szeretete határoz meg.

Az ez évi Imahét estéin az ôsegyház közössége elevened-

het meg, ha együtt figyelünk az apostolok tanítására és együtt

elmélkedjük át, hogy hogyan is történt ez az elsô pünkösd

után. Erô töltötte el a tanítványokat, a Szentlélek ereje. Ezt

kell sugároznunk ma is mindenhol, ahol az összetartozók a

bûnös gyarlóság miatt széthullanak. Hisszük, hogy Krisz tus -

ban való egységünk megélése jótékony hatással lesz magunk-

ra, egyházunkra és nemzetünkre egyaránt s kihat arra az eu-

rópai népek közösségére is, amelynek elnökségét éppen az

Ima hetünk napjaiban veszik át országunk vezetôi.

Az ôsegyház tagjaihoz hasonlóan mi se fáradjunk bele a ta-

nításba, az áldozatos közösség gyakorlásába és az imádságba.

Ez hozzon áldást az újesztendôben mindannyiunknak.

dr.ErdôPéter d.szebikImre
bíboros, prímás ny. püspök

A Magyar Katolikus A Magyarországi egyházak
Püspöki Konferencia Ökumenikus Tanácsának

elnöke elnöke
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ÚTMuTATóAzIMAHÉTszERvEzõIszáMáRA

Azegységretörekvésegészesztendõreszólófeladat
Az Ima hét ha gyo má nyos ide je a ja nu ár 18 –25-e kö zöt ti

na pok. Ezt a dá tu mot még 1908-ban Paul Wattson ja va sol ta.

Ezek a na pok fog ják ös  sze a Szent Pé ter és Szent Pál ün ne pei

kö zöt ti idõ sza kot. Ezért szim bo li kus je len tõ sé gû is ez az idõ -

pont. Tud juk azon ban, hogy a dé li fél te kén, ahol ja nu ár a va -

ká ció meg szo kott ide je, hi szen ak kor van a nyár, az egy há zak

al kal ma sabb nak ta lál ták az Ima hét meg tar tá sá ra a pün kösd

kö ze lé ben lé võ idõt. (A Hit és Egy ház szer ve zet moz gal ma már

1926-ban is ugyan ezt ja va sol ta.) Szép jel ké pe ez az idõ szak is

a ke resz tény egy sé gért hang zó imád ság nak.

Ez a ru gal mas ság a dá tum mal kap cso lat ban azt je len ti,

hogy sze ret nénk meg ér tet ni a kö zölt imaheti anyag fel hasz ná -

lá sá nak le he tõ sé gét. Te kint sék meg hí vás nak és egy ben bá to -

rí tás nak so ra in kat, és ke res se nek meg fe le lõ al kal ma kat a kö zös

imád ság ra az egész esz ten dõ fo lya mán. Ez zel is ki fe je zés re jut -

tat hat juk, hogy kö zös sé günk egy bi zo nyos fo kát már is el ér tük,

de to vább imád koz ha tunk Krisz tus aka ra ta sze rin ti tel jes egy -

sé gért.

Azimahétanyagánakfelhasználása
A fel aján lott elõ ké szí tõ anya got a he lyi igé nyek és le he tõ -

sé gek sze rint kell al kal maz ni. Ezért fi gye lem be kell ven ni a he -

lyi li tur gi ai, is ten tisz te le ti gya kor la tot, va la mint a tár sa dal mi

és kul tu rá lis ös  sze füg gé se ket. Fon tos nak tart juk en nek ér de -

ké ben, hogy a he lyi elõ ké szí tés le he tõ leg öku me ni kus mó don

tör tén jék. Né hány he lyen már ki ala kul tak az öku me ni kus

struk tú rák, és ezek sze rint hasz nál ják fel a kül dött anya got.

Re mél jük, hogy fü ze tünk más he lyen is ösz tön zést je lent het

az öku me ni kus rend ki ala kí tá sá hoz.
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Azimahételõkészítõanyagánakalkalmazása
1. Az egy há zak és a Krisz tus-hí võk kö zös sé gei, ame lyek az

Ima hét nek ezt a for má ját hasz nál ják, akár egyet len al ka -

lom ra is igény be ve he tik a ja va solt öku me ni kus is ten tisz te -

le ti ren det. 

2. Az egy há zak és a Krisz tus-hí võk kö zös sé ge imaheti anya -

gunk ból akár rész le te ket is beemel het nek meg szo kott sa -

ját rend jük be. Az öku me ni kus is ten tisz te le ti rend imád sá -

gai pél dá ul hasz nál ha tók sa ját rend jük ben is, ha ki eme lik

az anya got a „nyolc nap” rend jé bõl.

3. Azok a kö zös sé gek, ame lyek a na pi imád sá gok rend jét

hasz nál ják, a nyolc nap ra ki je lölt anyag ból me rít he tik is -

ten tisz te let ük tar tal mát.

4. Akik az Ima hét so rán bib lia ta nul má nyo zást is akar nak foly -

tat ni, ala pul ve he tik azo kat a bib li ai tex tu so kat és meg fe le -

lõ ma gya rá za to kat, ame lyek sze re pel nek a nyolc nap rend -

jé ben. Min den nap be szél ge té sek is foly tat ha tók, és eze ket

kö zös köz ben já ró imád ság gal le het be fe jez ni.

5. Akik egye dül hasz nál ják az Ima hét anya gát, kö zös ség be

ke rül nek mind azok kal, akik szer te e vi lá gon ezen a hé -

ten Krisz tus egy há zá nak a jobb, lát ha tó egy sé gé ért imád -

koz nak.
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AzIMAHÉTALAPIgÉjE
(ApCsel2,42-47)

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,

a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok

csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt vol-

tak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat elad-

ták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség

volt rá.   Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel

voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a ke-

nyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben;

dicsérték az Istent, és kedvelte ôket az egész nép. Az Úr pe-

dig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülôkkel.” 

Magyar Bibliatársulat kiadása

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és kö-

zösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fo-

gott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel

történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tar-

tózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat el-

adták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szen-

vedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyûltek a temp-

lomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és

egyszerû szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsôítették az

Istent, és az egész nép szerette ôket. Az Úr pedig naponként

növelte az üdvözültek számát ugyanott.”

szent István Társulat kiadása
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BEvEzETÉsAzIMAHÉTgOndOLATköRÉBE

A jeruzsálemi egyház tegnap, ma és holnap. Kétezer

évvel ezelôtt Krisztus elsô tanítványai Jeruzsálemben gyûltek

össze, ahol Pünkösdkor megtapasztalták a Szentlélek kiáradá-

sát és mint Krisztus teste egy egységben élô közösséget alkot-

tak. A keresztények – bármely korban és helyen éltek is mint

hívô közösség – ebben az eseményben látták eredetüket, akik

arra hívattak, hogy hirdessék: Jézus Krisztus az Úr és a Meg -

váltó. Bár a jeruzsálemi ôsegyháznak sok nehézségben volt ré-

sze – mind külsô, mind belsô problémákkal küzdöttek – tagjai

kitartottak a hitben, a testvéri közösségben, a kenyér megtö-

résében és az imádságban.

Könnyen felfedezhetjük, hogy a Szent városban élô elsô ke-

resztények helyzete hasonló a mai jeruzsálemi egyházéhoz. A

jelenlegi közösség sokszor átéli a korai egyház örömét, szomo-

rúságát, igazságtalanságát, egyenlôtlenségét, megosztottságát,

de hûséges kitartását is és felismeri az ôskeresztények közötti

szélesebb egységet. A mai Jeruzsálem egyházai saját látásukat

osztják meg velünk arról, mit jelent egységre törekedni külö-

nösen nagy megpróbáltatások között. Megmutatják, hogy az

egységre szóló felhívás több a puszta szónál. Ez elvezet min-

ket abba a várva-várt jövôbe, amikor elômozdítjuk a mennyei

Jeruzsálem építését. 

Valóságérzés is szükséges ahhoz, hogy ezt a látomást va-

lóra váltsuk. Megosztottságunk felelôssége ránk nehezedik,

hiszen ez saját cselekedeteink következménye. Imád sá ga in -

kon is változtatni kell, arra kérve Istent, hogy úgy formáljon át

minket, hogy aktívan dolgozhassunk az egységért. Arra már

készen állunk, hogy az egységért imádkozzunk, de ez az egy-

ség megvalósítása helyett pótcselekvéssé is válhat! Vajon nem

mi magunk gátoljuk a Szentlelket? Nem mi vagyunk az egy-

ség akadályai? Nem lehet, hogy a mi önhittségünk akadályoz-

za az egység létrejöttét? 
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Ebben az évben a világ minden egyházába Jeruzsálembôl,

az anyaegyházból érkezik az egységre szóló felhívás. A Je ru -

zsá lem ben élô egyházak – tudatában saját megosztottságuk-

nak, és annak, hogy többet kellene tenniük Krisztus testének

egységéért – arra hívnak minden keresztényt, hogy újra fe-

dezzék fel azokat az értékeket, amelyek közösséggé formálták

az elsô keresztényeket Jeruzsálemben, ahol kitartóan részt

vettek az apostolok tanításában, a testvéri közösségben, a ke-

nyér megtörésében és az imádságban. Ez elôtt a kihívás elôtt

állunk. Jeruzsálem keresztényei arra hívják testvéreiket, hogy

ezt az imahetet olyan alkalommá formálják, amely során a ko-

rai egyház tapasztalatán újul meg az igazi ökumenizmus/öku-

mené melletti elkötelezettségünk.

Az egység négy eleme. A 2011-es Egyetemes Imahét

imádságait a jeruzsálemi keresztények készítették, akik az

Apostolok cselekedetébôl választották a biblikus mottót: „Áll-

hatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösség-

ben, a kenyértörésében és az imádságban.” (ApCsel.2,42). Ez

a híradás az elsô jeruzsálemi egyház eredetéhez vezet vissza.

Ihletet ad, megújulásra hív és a hit lényegéhez való visszaté-

rést jelenti. Emlékeztet arra az idôre, amikor az egyház még

egy volt. Négy elemet látunk, amelyek az elsô keresztény kö-

zösség ismertetôjelei voltak, és amelyek minden keresztény

közösség életében alapvetôek. Elôször is, az apostolok adták

tovább adták az Igét. Másodszor, a korai hívôk fontos ismerte-

tôjele volt a testvéri közösség megélése mikor egybegyûltek. A

korai egyház harmadik ismertetôjele az eucharisztia/úrvacso-

ra ünneplése, a kenyér megtörése volt. Ekkor emlékeztek arra

az Új szövetségére, amit Jézus szerzett szenvedésével, halálá-

val és feltámadásával. A negyedik elem a kitartó imádság gya-

korlata. Ez a négy elem jelenti az egyház életének és egységé-

nek pilléreit. 

A Szentföld keresztény közössége kiemelkedôen fontosnak

tartja ezeket az ismérveket, amikor az egyház egységéért, a vi-
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lágon mindenütt való életképességéért fohászkodik Istenhez.

Jeruzsálem keresztényei arra hívják a világ bármely részén élô

testvéreiket, hogy csatlakozzanak hozzájuk imádságban, ami-

kor az igazságért, a békéért, a nemzetek boldogulásáért küz-

denek. 

A nyolc nap témakörei. A nyolc nap témáin keresztül egy

hitbeli utazáson vehetünk részt. A felsô teremben átélt elsô él-

ményektôl kezdve a korai keresztény közösség megtapasztalja

a Szentlélek kiáradását, ami képessé teszi ôket a hitben és egy-

ségben, az imádságban és a cselekedetekben való növekedés-

re, hogy valóban a feltámadás közösségévé válhassanak.

Krisztussal egyesülve legyôznek mindent, ami elválaszt. A je-

ruzsálemi egyház így maga is a remény jelévé válhat, a meny-

nyei Jeruzsálem elôízévé, amely nemcsak egyházaink, hanem

minden nép kiengesztelôdésére hivatott. Ezt a hitbeli utazást

a Szentlélek irányítja, Aki az elsô keresztényeket eljuttatja az

igazság Jézusban való ismeretére. A Lélek sokak ámulatára je-

lekkel és csodákkal tölti meg az ôsegyházat. Amint Jeruzsálem

keresztényei ezen az úton járnak, áhítattal gyûlnek össze,

hogy Isten igéjét hallgassák az apostolok tanításában, és hitü-

ket testvéri közösségben ünnepeljék a szentségekben és az

imádságban. A feltámadás erejével és reményével eltelve a

közösség a bûn és a halál feletti gyôzelmet is megünnepli. Ez

adhat bátorságot és új látást ahhoz, hogy maga is a megbéké-

lés eszköze lehessen. Ezzel ösztönöznek és hívnak minden

embert arra, hogy legyôzzék a megosztottságot és az elnyomó

igazságtalanságot.

Az elsô nap a jeruzsálemi anyaegyház hátterét mutatja be.

Világossá teszi a máig tartó folyamatosságot. Emlékeztet az

ôsegyház bátorságára, az igazságról való merész tanúságtéte-

lére. Ma is ugyanígy kell tennünk az igazságért Je ru zsá lem -

ben, és a világ többi részén.

A második nap emlékeztet arra, hogy a Pünkösdkor létre-

jött közösség sokféle emberbôl állt, csakúgy, ahogy a mai
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Jeruzsálemben is mindenféle keresztény hagyomány képvisel-

teti magát. Ma az a feladatunk, hogy egy nagyobb látható egy-

séget hozzunk létre a különbségeink és hagyományaink tisz-

teletben tartásával.

A harmadik nap az egység elsô lényeges elemére, az apos-

tolok tanításában megszólaló Isten igéjére tekint. A jeruzsále-

mi egyház emlékeztet arra, hogy bármilyen is megosztottsá-

gunk, ezek a tanítások arra bíztatnak, hogy szeretettel fordul-

junk egymás felé és hûségesek legyünk az egy testhez, ami az

egyház.

A negyedik nap az egység második kifejezôdését, a javak-

ban való közös osztozást hangsúlyozza. Ahogy az elsô keresz-

tényeknek mindenük közös volt, a jeruzsálemi keresztények

arra hívnak minden keresztény testvért, hogy örömmel és

nagylelkûen osszák meg javaikat és terheiket egymással, hogy

senki ne szenvedjen hiányt semmiben.

Az ötödik nap az egység harmadik elemérôl beszél, a ke-

nyér megtörésérôl, ami reménységben egyesít minket.

Egységünk túlmutat a liturgikus úrvacsorai közösségen.

Etikai üzenete is van, mégpedig az életmódunkra és az em-

berek egymáshoz való viszonyulására nézve. A jeruzsálemi

egyház arra ösztönzi a keresztényeket, hogy ma is legyenek

egyek a kenyér megtörésében, mert a megosztott egyház nem

tud hitelesen szólni az igazságosság és béke kérdésérôl.

A hatodik nap az egység negyedik ismérvét mutatja be,

amely szerint Jeruzsálem egyházával együtt az imádsággal

töltött idôbôl nyerhetünk erôt. Az Úrtól tanult imádság ki-

mondottan arra hív mindannyiunkat itt Jeruzsálemben és

szerte a világon – gyengéket és hatalmasokat – hogy együtt

dolgozzunk az igazságosságért, a békéért, és az egységért,

hogy minél elôbb eljöjjön Isten országa.

A hetedik nap az egység lényegére mutat, amint a jeruzsá-

lemi egyház örömmel hirdeti a feltámadást, miközben még a

kereszt fájdalmát hordozza. Jézus feltámadása a mai jeruzsá-
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lemi keresztények számára is reményt és erôt ad, amely ké-

pessé teszi ôket, hogy tanúskodásukban kitartóak legyenek, és

a szabadságért és a békéért dolgozzanak a Béke Városában.

A nyolcadik nap zárja a hitbeli utazást, amikor a jeruzsá-

lemi keresztények a békéltetés tágabb szolgálatára hívnak.

Még ha a keresztények maguk között el is érik az egységet,

munkájuk nem ér véget, mert mindenkivel ki kell békülniük.

Jeruzsálem összefüggésében ez Izraelt és Palesztinát jelenti.

Más közösségekben a keresztényeknek az a dolguk, hogy saját

környezetükben keressék az igazságosságot és a megbékélést.

Témaköreink nem csak az elsô keresztények történetére

emlékeztetnek, hanem a mai Jeruzsálem keresztényeinek ta-

pasztalatát is hordozzák. Mindannyiunkat az elé a kérdés elé

állítanak, hogy vajon mi hogyan élhetjük meg ezeket a ta-

pasztalatokat a saját, helyi keresztény közösségeinkben. A

nyolc nap során Jeruzsálem keresztényei hívnak, hogy hirdes-

sük és tanúsítsuk, hogy az egység – az apostolok tanításához,

és testvéri közösséghez való teljes hûségben, a kenyér megtö-

résében, és az imádságokban – képessé tesz bennünket arra,

hogy együttesen legyôzzük a gonoszt, nemcsak Je ru zsá lem -

ben, de az egész világon.
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A2011-EsIMAHÉTAnyAgánAk
ELôkÉszÍTÉsE

Ennek a füzetnek az elôkészítô munkáit a jeruzsálemi ke-

resztény vezetôk egy csoportja végezte. Az Egyházak Vi lág -

ta ná csa meghívására gyülekeztek össze. Munkájuknak a Je -

ru zsá lemi Egyházközi Központ adott otthont. Köszönettel

tartozunk mindazoknak, akik részt vettek a munkában:

Michel sabbah, nyugalmazott latin patriarcha 

Munib Younan, Jordánia és a Szentföld evangélikus püspöke

Naim Ateek, lelkész a Jeruzsálemi és Közel-keleti Anglikán

Egyházból

Frans Bouwen, lelkész a Római Katolikus Egyházból 

Alexander, atya a Jeruzsálemi Görög Ortodox Patriarchátusból

Jamal Khader, atya a Betlehemi Egyetemrôl 

Michael Bahnam, az Antiókhiai Szír Ortodox Patriarchátusból 

Nora Karmi, az Örmény Ortodox Egyházból 

Yusef daher, a Görög Katolikus Egyházból

Az általuk javasolt szöveget egy nemzetközi elôkészítô bi-

zottság véglegesítette, aminek tagjait az EVT Hit és Egy ház -

sze rvezet Bizottsága és a Keresztények Egységét Elômozdító

Pápai Tanács jelölte ki. 

A nemzetközi elôkészítô bizottság ülésére Saydnayában,

Szíriában, a Szent Kristóf monostorban került sor. A résztve-

vôk köszönetet mondanak ôboldogsága IV. Ignácnak, Görög

Ortodox Patriarchának és damaszkuszi valamint saydnayai

munkatársainak a szívélyes fogadtatásért, a nagyszerû ven-

déglátásért továbbá köszönetüket fejezik ki a különbözô egy-

házi vezetôk támogatásáért és bátorításáért.
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BEvEzETÉsAzökuMEnIkus
IsTEnTIszTELETHEz

„ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozás-
ban” (ApCsel 2,42)

Az idei tematikát a Jeruzsálemben élô egyházak ajánlották

mindannyiunknak továbbgondolásra. Ezzel arra ösztönzik a

világ keresztényeit, hogy álljanak meg egy pillanatra és tisz-

tázzák kapcsolatukat a jeruzsálemi anyaegyházzal, hogy újra

a kezdetektôl lássák saját helyzetüket is. Minden keresztény

közösség a jeruzsálemi ôsgyülekezetbôl származik. A jeruzsá-

lemi közösség pedig a mennyei Jeruzsálem elôképe, ahol

minden nép együtt lesz a Bárány trónja körül Isten örök di-

csôítésében és imádásában.

Jeruzsálem keresztényei 2011-ben arra kérik az ökumeni-

kus istentiszteletek résztvevôit, hogy gondolkodjanak el

azon, hogy mennyire fontos az apostolok tanításához, a test-

véri közösséghez, a kenyér megtöréséhez, az imádsághoz va-

ló elkötelezettségük, odaadásuk. Ezek az elemek egyesítenek

minket, jóllehet sokan tartozunk Krisztus egyetlen testéhez.

Jeruzsálem egyházai azt kérik tôlünk, hogy gondoljunk rájuk

bizonytalan, ingatag helyzetükben és imádkozzunk az igaz-

ságosságért, amely békét hoz majd a Szentföldre. Az itt be-

mutatott ökumenikus liturgia célja a keresztény tanúságtétel

alapvetô szempontjának hangsúlyozása. Nevezetesen az

evangélium szolgálatának szeretete, ami az Istennel, az em-

beriséggel és az egész teremtett világgal való kiengesztelôdést

hirdeti.
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Az istentisztelet rendje 

Az istentisztelet a következô részekbôl tevôdik össze:

Gyülekezés

II. Isten igéjének ünneplése

Bûnbánati és a békességért mondott imák

A keresztény egység litániája

Elbocsátás

I. Gyülekezés. A helyi szokásokat figyelembe véve megfe-

lelô szimbólumokat is behozhatunk, és elhelyezhetjük azokat

a gyülekezet elé, mialatt szól a bevezetô ének. A házigazda üd-

vözlô szavai után külön is lehet köszönteni az ünneplésre

megjelent közösségeket és azok vezetôit. Ekkor, néhány beve-

zetô mondattal és a hagyományos „keleti” formában elmon-

dott nyitó imádsággal meghívják a gyülekezetet az ünneplés-

re, Isten dicséretére.

II. Isten igéjének ünneplése. Az Apostolok Cse le ke de te -

i bôl felolvasott rész központi helyet foglal el az istentisztele-

ten, ez határozza meg a következôket is. Azzal, hogy a jeru-

zsálemi elôkészítô bizottság ezt az igét választotta az aposto-

lok tanításához való hûség gondolatát akarta hangsúlyozni,

valamint a közös ôsegyházi kincsünk megosztását a keresz-

tény egység érdekében. Az igehirdetés kifejtheti ezeket a té-

mákat, és hangsúlyozhatja, milyen nagy szükség van arra,

hogy a keresztények világszerte imádságban hordozzák test-

véreiket, akik a Szent Városban tanúskodnak a szeretet evan-

géliumáról. 

Az igehirdetést követôen lehet egy kis idôt szánni csendes

elmélkedésre, amely alatt szólhat zene is. Ezután jön az ada-

kozásra való felhívás, amely konkrét céladomány is lehet.

III. A bûnbánat és béke imádságai. Ez alatt az imádság

alatt történhet valami szimbolikus cselekedet. Például a litur-

gia kezdetén a bevonuláskor behozott, és a gyülekezet elé he-

lyezett mécseseket egyenként eloltják egy-egy bûnvalló imád-
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ság után és csak a Krisztusgyertya, a húsvéti gyertya marad

égve, amikor a templom világítását is kikapcsolják A békejelet

követôen kis mécseseket osztanak ki a jelenlévôk között. A

hitvallás – ami lehet a níceai hitvallás, vagy az apostoli hit-

vallás, vagy bármely más hagyományos hitvallás – a békejelet

követi, még félhomályban. A kioltott gyertyákat azután min-

den egyes keresztény egységre vonatkozó imaszándékot kö-

vetôen egyenként meggyújtják a Krisztusgyertyáról, a húsvé-

ti gyertyáról véve a lángot. A résztvevôket bátorítják, hogy vi-

gyék haza a kapott kis mécseseket, és gyújtsák meg azokat az

imahét minden napján, és ha lehet, helyezzék ablakukba,

mint ami ennek az imaközösségnek a folytatása. Ugyanakkor

a kis mécses jelezheti azt is, hogy gondolunk a Szentföldön

élô keresztényekre, a máshol élô testvéreinkre, akik hitük mi-

att szenvednek.

Vagy egy csoport elôre elkészít egy mozaikot, egy Krisz -

tus képet, vagy a keresztet, vagy a templom képét, vagy más

szimbólumot és azt nagy darabokra szedik szét. A keresztény

egységért szóló litánia alatt a jelenlevô közösségek képviselôi

a gyülekezet elôtt egyenként helyükre illesztik a darabokat. A

litánia befejezésekor a mozaik fogja képviselni a Krisztus egy

testében való egységet, amely azonban a sokféleségre is fel-

hívja a figyelmet, mint ami Isten gazdag ajándéka az egy-

háznak. 

Vagy a közösségek tagjai tömjénszemeket ajánlhatnak fel

a bûnbánó imádság egyes részei után, amelyek Isten irgalmát

reprezentálják, amely elfedi bûneinket, illetve Isten kegyel-

mét, amely meggyógyít minket. Egy égô faszénnel teli tar-

tályt helyezhetünk a gyülekezet elé, vagy ahol felolvassák az

igeszakaszokat. Minden bûnvallás után a felolvasó, vagy bár-

mely más tagja a gyülekezetnek egy kis tömjénszemet helyez

a parázsra. Ez a gesztus a gyülekezet hajlandóságát fejezi ki

arra, hogy elismeri bûneit, és örömmel fogadja az Isten irgal-

máról szóló választ. 
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IV. A keresztény egység litániája. Ezeket a könyörgése-

ket a jeruzsálemi egyházak helyzete ihlette. Természetesen a

saját helyi kéréseinket is megfogalmazhatjuk, amelyek bemu-

tatják, hogyan próbálja a helyi közösség legyôzni a megosz-

tottságot, és hogy törekszik a látható közösség megvalósításá-

ra. A litániát a felolvasó és a vezetô irányítja, és a gyülekezet

minden alkalommal válaszol. A litániát a Miatyánk el mon dá -

sával fejezzük be. Mindenki saját anyanyelvén mondja, vagy

arámiul – ez az a nyelv, amit néhány keresztény a Szent vá-

rosban ma is használ. 

V. Elbocsátás. A gyülekezet kéri Isten áldását tagjaira,

akik a megbékélés evangéliumának követeiként küldetnek a

világba. Egy énekkel lehet befejezni az istentiszteletet.

17

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 17



AzökuMEnIkusIsTEnTIszTELETREndjE

V: Vezetô 

Gy: Gyülekezet

O: Olvasó

I.gyülekezés
Bevezetô ének 

Nyitó invokáció
V: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Gy: Ámen.

V: Jeruzsálem összes keresztényétôl Krisztus magyarországi

híveihez Istenben, az Atyában és az Úr Jézus Krisztusban:

Kegyelem néktek és békesség!

Gy: Istennek legyen hála!

Köszöntések
V: Könyörületes és szeretô Istenünk, Te teremtettél minket

hasonlatosságodra. 

Gy: Ezért dicsérünk Téged és hálát adunk Neked.

V: Nevedben gyûltünk itt össze, hogy arra kérjünk, állítsd

helyre az egységet mindazok között, akik Jézus Krisztust min-

denek Urának és Megváltójának vallják.

Gy: Istenünk, hallgass meg minket és könyörülj rajtunk!

V: Segíts minket gyengeségünkben és erôsíts Szentlelkeddel!

Gy: Küldd el Szentlelkedet és tégy minket eggyé!

V: Imádkozzunk az Úrhoz:

Gy: Kyrie, kyrie eleison!

V: Kegyelmes Istenünk, prófétáid üzenetén keresztül meg-

ígérted, hogy Jeruzsálem sokféle nép hazája, sok nemzet any-

ja lesz. 

Hallgasd meg imádságunkat, hogy Jeruzsálem, látogatásod

színhelye mindenki számára a Veled való élet helye lehessen,
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ahol egymással is békében találkozhatunk. Az Úrhoz imádko-

zunk:

Gy: Kyrie, kyrie eleison!

V: Irgalmas Istenünk, a Te életet adó Lelked mozduljon meg

minden emberi szívben, hogy a minket elválasztó korlátok le-

omoljanak, a gyanakvás eltûnjön, a gyûlölet megszûnjön, és a

megosztottság gyógyításával néped igazságosságban és béké-

ben élhessen. Könyörögjünk az Úrhoz:

Gy: Kyrie, kyrie eleison.

V: Szeretô Istenünk, hallgasd meg a szent városért, Je -

ruzsálemért elmondott imáinkat. Vess véget szenvedéseinek,

és tedd újra egésszé. Tedd megint otthonoddá, a béke váro-

sává, és minden nép világosságává. Segítsd a harmónia létre-

jöttét a szent város összes lakója számára. Könyörögjünk az

Úrhoz:

Gy. Kyrie, kyrie eleison.

V: Nyissuk meg fülünket és szívünket, hogy meghalljuk a hir-

detett Igét és segíts minket, hogy aszerint éljünk. Mindenben,

amit teszünk és mondunk hûségesek legyünk ahhoz, a Te ne-

ved dicsôségére, Országod terjedésére, legszentebb Háromság,

Atya, Fiú, Szentlélek.

Gy: Ámen

II.IstenIgéjénekünneplése
V: Bölcsesség. Figyelmezzünk! 

1Móz/Ter. 33, 1-4, vagy Ézsaiás/Izaiás 58, 6-10

Gy: Énekeljünk az Úrnak új éneket, és áldjuk szent nevét!

O.1. Zsolt 96, 1-3. versek

O.2. Zsolt 96, 4-6. versek

O.3. Zsolt 96, 7-9. versek

O.4. Zsolt 96, 10. versek

O.5. Zsolt 96, 11-12 a) versek

O.6. Zsolt 96, 12 b)-13. versek

V.: Lekció: ApCsel 2, 42-47
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Gy: gyülekezeti ének

V: Evangélium: Máté 5, 21-26

Gy: gyülekezeti ének

V: Igehirdetés/szentbeszéd

Gy: gyülekezeti ének

III.Bûnvallóimádságésbékejel
V: Jeruzsálem gyülekezeteivel együtt könyörögjünk az Úrhoz

– emlékezvén azokra a hívekre, akik részt vettek az apostolok

tanításában és a testvéri közösségben – megvalljuk vétkeinket,

amikor nem tudtunk hûségesek maradni és fenntartani a test-

véri közösséget. Könyörögjünk az Úrhoz. 

Gy: Uram irgalmazz!

V: Jeruzsálem gyülekezeteivel együtt könyörgünk az Úrhoz –

amikor emlékezünk félelmeinkre, a sok csodára és jelre – meg-

valljuk, hogy sokszor nem vagyunk képesek észrevenni csodá-

latos munkádat közöttünk. Könyörögjünk az Úrhoz.

Gy: Uram irgalmazz!

V: Jeruzsálem gyülekezeteivel együtt könyörgünk az Úrhoz –

emlékezünk arra, hogy mindazoknak, akik hittek, mindenük

közös volt és támogatták a szükségben lévôket – megvalljuk,

hogy mi viszont ragaszkodtunk javainkhoz a szegények kárá-

ra. Könyörögjünk az Úrhoz.

Gy: Uram irgalmazz!

V: Jeruzsálem gyülekezeteivel együtt könyörgünk az Úrhoz –

emlékezünk arra, hogy a hívek sok idôt töltöttek imádsággal,

örömmel, és bôkezûen törték meg a kenyeret otthonaikban –

megvalljuk, hogy a mi szeretetünk kevésnek bizonyult, és rit-

kán vagyunk nagylelkûek. Könyörögjünk az Úrhoz

Gy: Uram irgalmazz!

Isten bocsánatának meghirdetése
V: Ez az, amit Jóel prófétától hallunk: „Az utolsó napokban
így szól az Isten, kitöltök Lelkembôl minden halandóra… Aki
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azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” Amint az Úr

eljövetelére várunk, biztosak lehetünk abban, hogy Krisz tus -

ban bocsánatot nyernek bûneink, Isten megújított és újra ép-

pé tett bennünket.

Békejel
V: Krisztus a mi békességünk. Megbékéltetett minket Istennel

az egy testben a kereszten. Az Ô nevében jöttünk össze és ré-

szesülünk békességében.

Az Úr békéje legyen Veletek mindenkor!

Gy: És a Te lelkeddel

Hitvallás: Apostoli vagy a Níceai hitvallás

ének

Iv.Akeresztényegységlitániája
V: Krisztusban a világ megbékéltetett Istennel, aki ránk bízta

a békéltetés szolgálatát. 

Mint Isten békéltetô szolgálatának követei, Istenhez fordulunk

kéréseinkkel, amikor ha gyo má nya ink sokszínûségébôl kiál-

tunk együtt:

Gy: szent Isten, aki eggyé teszel minket, tedd egységünket lát-

hatóvá, és hozz gyógyulást a világnak!

V: Amikor sokféle nyelven és más-más környezetbôl érkezve

együtt olvassuk a Szentírást:

Gy: kinyilatkoztató Isten, aki eggyé teszel minket, tedd egysé-

günket láthatóvá és hozz gyógyulást a világnak!

V: Amikor barátságot kötünk zsidók, keresztények és muszli-

mok között, amikor ledöntjük a közömbösség és gyûlölet falait:

Gy: irgalmas Isten, aki eggyé teszel minket, tedd egységünket

láthatóvá és hozz gyógyulást a világnak!

V: Amikor az igazságosságért és szolidaritásért harcolunk,

amikor a félelembôl a bizalom felé mozdulunk:
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Gy: megerôsítô Isten, aki eggyé teszel bennünket, tedd egysé-

günket láthatóvá, és hozz gyógyulást a világnak!

V: Ha bárhol szenvedést látunk a háborúk és erôszak, igazság-

talanság és egyenlôtlenség, betegség, elôítélet, szegénység és

reménytelenség következtében, ezek mind Krisztus keresztjé-

hez és egymáshoz visznek közelebb:

Gy: megsebzett Isten, aki eggyé teszel bennünket, tedd egysé-

günket láthatóvá és hozz gyógyulást a világnak!

V: A Szentföld keresztényeivel együtt tanúi vagyunk Jézus Krisz -

tus betlehemi születésének, galileai szolgálatának, halálának, fel-

támadásának és a Szentlélek kitöltésének Jeruzsálemben. Ami -

kor a mindenki számára megvalósuló béke és igazságosság után

vágyódunk abban a biztos reményben, hogy eljön Országod:

Gy: szentháromság Isten, aki eggyé teszel bennünket, tedd

egységünket láthatóvá és hozz gyógyulást a világnak!

Miatyánk…

v.Elbocsátás
A gyülekezet Isten áldását kéri tagjaira, akik a megbékélés

evangéliumának követeként küldetnek ki.

V: Az Atya, aki hûséges ígéreteihez, és akinek nem marad el se-

gítsége, tartson meg Titeket, amikor elmentek és küzdötök az

igazságosságért és fáradoztok a megosztottság felszámolásán!

Gy: Ámen.

V: A Fiú, aki születésével és szolgálatával, halálával és feltá-

madásával megszentelte a Szentföldet, hozzon Nektek meg-

váltást, kiengesztelôdést és békességet!

Gy: Ámen.

V: A Szentlélek, aki egységben gyûjtötte össze az elsô híveket

Jeruzsálemben, egyesítsen benneteket a tanításhoz való hû -

ség ben, a testvéri közösségben, a kenyér megtörésében, az

imádkozásban és ösztönözzön Titeket, hogy hirdessétek és él-

jétek az evangéliumot!

22

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 22



Gy: Ámen

V: Áldjon meg és ôrizzen meg Titeket a Mindenható, az Atya,

a Fiú és a Szentlélek Isten, amikor elmentek innen, hogy a

Jóhírt hirdessétek a világban!

Gy: Istennek legyen hála

Áldás
Gy: Legyen a béke és igazságosság Atyjának áldása mivelünk.

Legyen a Fiú áldása mivelünk, aki a világ szenvedésének

könnyeit hullatja és legyen a Szentlélek áldása mivelünk, aki a

kiengesztelôdésre és reménységre vezet mostantól fogva

mind örökké. Ámen.

Záróének
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1.nap:Ajeruzsálemiegyház

Joel 2, 21-27; 3, 1-5 „Azután kiárasztom majd lelkemet min-

den emberre…”

Zsoltár 46 „A Seregek Ura velünk van, … ”

ApCsel 2,1-12 „Amikor pedig eljött a pünkösd napja,…”

Jn 14, 15-21 „Az igazság Lelkét, akit a világ nem kap-

hat meg…”

A keresztyének egységéért tartott ez évi imaheti utazásunk

Anyaszentegyházunk történetének kezdetével, Jeruzsálembôl

indul Pünkösd napján. A hét fô témája így hangzik: „ezek pe-
dig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösség-
ben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”. Azokról

van szó, akik az elsô jeruzsálemi gyülekezetet jelentik, amely

Pünkösd napján született, amikor a Szószóló, az igazság Lelke

leszállt az elsô hívôkre úgy, amint azt Isten ígérte Joel prófétán

keresztül és úgy is, ahogyan Jézus ígérte a szenvedését és halá-

lát megelôzô éjszakán. Mindazok, akik az elsô Pünkösd jelenlé-

tében élnek, azok az elsô jeruzsálemi egyházzal és annak veze-

tôjével, Szent Jakabbal is közösséget vállalnak. Ez az egyház

mindannyiunk Anyaszentegyháza. Ez a folytonosság a keresz-

tény egység ragyogó képe, amelyért ezen a héten imádkozunk.

Egy ôsi keleti hagyomány szerint az egyház folyamatossá-

ga a jeruzsálemi elsô keresztyén közösséggel való kapcsolatot

is jelenti. A jeruzsálemi egyház az apostoli korban összekap-

csolódott a mennyei Jeruzsálem egyházával, amely innentôl

kezdve minden keresztyén gyülekezet ôsképe. A jeruzsálemi

egyházzal való folytonos kapcsolat jele, hogy minden egyház

hûségesen ragaszkodik az elsô keresztyén közösség ismérvei-

hez, az apostolok tanításához és közösségéhez, a kenyér meg-
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töréséhez és az imádsághoz. Jeruzsálem mai egyháza folya-

matos kapcsolatban él az apostoli kor jeruzsálemi egyházával,

különös tekintettel az igazságról szóló áldozatos tanúságtéte-

lén keresztül. Az Evangéliumról való bizonyságtétele, vala-

mint az egyenlôtlenség és az igazságtalanság elleni küzdelme

arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztyén egységért el-

mondott imádság elválaszthatatlan a békéért és igazságossá-

gért való imádságtól.

Mindenható és kegyelmes Istenünk! Az elsô keresztyé-
neket hatalmas erôvel gyûjtötted össze Jeruzsálem városá-
ban, hogy a szentlélek segítségével ellenálljanak a római
Bi ro dalom földi hatalmának. engedd, hogy a jeruzsálemi
gyülekezethez hasonlóan mi is bátran együtt legyünk a bi-
zonyságtételben, a béke és kiengesztelôdés jó hírének meg-
élésében, szemben a mindenkori egyenlôtlenséggel és igaz -
ságtalansággal. Jézus Krisz tus nevében imádkozunk, aki
megszabadít bennünket a bûn és a halál fogságából.

2.nap:soktagegytest

Ézs/Iz 55, 1-4 „…jöjjetek a vizekhez…” 

Zsolt 85, 8-13 „Mert közel van a szabadulás az istenfélôk-

höz…”

1Kor 12, 12-27 „Hiszen egy Lélek által … egy testté let-

tünk a keresztséggel…”

Jn 15, 1-3 „Én vagyok az igazi szôlôtô…” 

A jeruzsálemi egyház az Apostolok Cselekedeteirôl szóló

könyv szerint modellje annak az egységnek, amelyet mi mun-

kálunk. Mint ilyen, arra emlékeztet bennünket, hogy a keresz -

tyének egységéért mondott imádság nem az egyformaságért

hangzik fel, hiszen az egységet a kezdetektôl fogva gazdag kü-

lönbözôség jellemezte. A jeruzsálemi egyház a különbözôség-

ben való egység ôstípusa és modellje.
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Az Apostolok Cselekedeteirôl írott könyvben olvasható

pünkösdi elbeszélés világossá teszi számukra, hogy azon a na-

pon Jeruzsálemben az akkori mediterrán világnak, sôt még az

azon túlinak is minden nyelve és kultúrája képviselve volt.

Azok az emberek, akik a maguk különbözô nyelvén hallották

az Evangéliumot, akik Péter prédikációja során bûnbánatban,

a víz keresztségében és a Szentlélek kiáradásában közel kerül-

tek egymáshoz, sokfélék voltak. Vagy – amint késôbb Szent

Pál apostol írja – „Hiszen mindnyájan egy testté lettünk a ke-
resztséggel, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár
szabadok, és mindannyiunkat egy Lélek itatott át.”
1Kor12,13. Nem a hasonlóan gondolkodók, az azonos kultú-

rájú és nyelvû emberek uniformizált közösségét alkották, akik

egyek voltak az apostolok tanításában és közösségében, ha-

nem egy sokféleségben gazdag közösség, akik különbözôsége

könnyen ellenségeskedésbe fordulhatott. Ez történt a helle-

nista és a zsidó keresztyének között a görög özvegyasszonyok

figyelmen kívül hagyásakor, amirôl Szent Lukács evangélista

beszámol az ApCsel 6,1-ben. És mégis! A jeruzsálemi egyház

egységben maradt önmagával és a feltámadott Úrral, aki így

szól: „én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem
marad, és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt… „ Jn15,5.

Gazdagító sokszínûség/ különbözôség jellemzi az egyhá-

zat az ôsi Jeruzsálemtôl kezdve a mai napig, amint az a vi-

lágban bárhol megjelenik. Ez könnyen ellenségeskedésben

törhet ki Jeruzsálemben, amelyet az ellenséges politikai klí-

ma is elôsegít. Amint az elsô jeruzsálemi egyház, a jeruzsá-

lemi keresztyének ma is arra emlékeztetnek bennünket,

hogy egy testnek vagyunk sok tagja, egység a különbözôség-

ben. Régi hagyományok arra tanítanak bennünket, hogy

még a mennyei Jeruzsálemben is létezik különbözôség és

egység. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a keresztény

egység, amiért mi imádkozunk, mindig megôrzi az alapvetô

különbözôségeket.
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Isten, akitôl minden élet származik a maga gazdag kü-
lönbözôségében, Te arra hívod egyházadat, mint Krisztus
testét, hogy a szeretetben eggyé váljon. engedd, hogy igazán
megértsük a különbözôségben való egységet, hogy arra töre-
kedjünk, hogy együtt prédikáljunk, együtt építsük a te bôvöl-
ködô szeretetednek országát. sose felejtsük életünk közös
forrását, Jézus Krisztust. A Lélek egységében ezért imádko-
zunk!

3.nap:Egységbenazapostoloktanításaáltal

Ézs/Iz 51, 4-8 „… hallgassatok rám nemzetek!” 

Zsolt 119, 105-112 „Lábam elôtt mécses a te igéd… ”

Róm 1, 15-17 „… szívem szerint kész vagyok az evan-

géliumot hirdetni”

Jn 17, 6-19 „Kijelentettem a te nevedet…” 

A jeruzsálemi egyház egységét – az Apostolok Cse le ke de te -

i rôl írott könyv szerint – az apostolok tanítása iránti elkötele-

zettség adta tagjai nyelvi és kulturális különbözôsége ellenére.

Az apostolok tanítása pedig az Úr Jézus Krisztus életérôl, ta-

nításáról, szolgálatáról, haláláról és feltámadásáról szólt. Ezt a

tanítást Szent Pál Apostol egyszerûen „evangéliumnak” neve-

zi. Az apostolok tanítása klasszikus példája Szent Péter apos-

tol jeruzsálemi prédikációja Pünkösd napján. Joel prófétára

való hivatkozással összekapcsolja az Egyházat Isten népének

bibliai történetével. Elbeszélése, amelybe bennünket is bevon,

az Egyház születésével kezdôdik.

Különbözôségek ellenére Isten Igéje összegyûjt és egyesít

bennünket. Az apostolok tanítása és a jóhír a maga teljessé-

gében állt minden különbözôség ellenére az elsô jeruzsálemi

Egyház középpontjában. A mai jeruzsálemi keresztyének em-

lékeztetnek bennünket, hogy nem egyszerûen az apostolok

tanítása az, ami egyesítette az ôsgyülekezetet, hanem a taní-
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tás iránti elkötelezettség is. Ez az elkötelezettség tükrözôdik

abban, ahogy Szent Pál apostol azonosítja az evangéliumot az

„Isten üdvözítô erejével”-vel Rm 1:16.

Ézsaiás próféta arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten

tanítása elválaszthatatlan Isten „igazságosságától, amely vilá-

gosság a népek számára”. Vagy amint a zsoltáros imádkozik:

Lábam elôtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntései-
det. Zsolt 119,105-106.

világosság Istene! Köszönetet mondunk az igazság kije-
lentéséért Jézus Krisztusban a Te élô Igédben, amelyet az
apostolok tanításán keresztül kaptunk. szentlelked folytassa
megszentelô munkáját rajtunk Fiad igazságában, hogy vele
egyesülve növekedhessünk az ige iránti elkötelezettségben,
és együtt szolgálhassuk a Te országodat alázatban és szere-
tetben. Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.

4.nap:javainkmegosztásaegységünkjele

Ézs/Iz 58, 6-10 „Oszd meg kenyeredet az éhezôvel…”

Zsolt 37, 1-11 „Bízzál az Úrban és tégy jót...”

ApCsel 4, 32-37 „… mindenük közös volt.”

Mt 6, 25-34 „… keressétek elôször Isten országát”

A jeruzsálemi apostoli Egyházzal való kapcsolat folytonos-

ságának jele az apostolok tanításához és közösségéhez, a ke-

nyér megtöréséhez és az imádsághoz való hûség. A mai jeru-

zsálemi egyház azonban ennek az elkötelezettségnek a gya-

korlati következményére, javaink önzetlen megosztására is

emlékeztet bennünket. Az Apostolok Cselekedeteirôl írott

könyvben egyszerûen ezt olvassuk: „Mindazok pedig, akik
hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen
szükség volt rá.” ApCsel 2, 44-45. A mai napra rendelt ige ösz-
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szekapcsolja a javaknak ezt a radikális megosztását a hathatós

apostoli bizonyságtétellel, amellyel tanúságot tettek Krisztus

feltámadásáról és „nagy kegyelem volt mindannyiukon”. A ké-

sô Római Birodalom egyházüldözôi így adtak hangot csodál-

kozásuknak: „nézzétek mennyire szeretik egymást”.

A javaknak ez az önzetlen megosztása ma is jellemzi a je-

ruzsálemi keresztyének életét. Ez az egyik jele annak, hogy

fenntartják a folytonosságot az elsô keresztyénekkel. Ez fontos

jel és kihívás minden egyház számára. Ez kapcsolja össze a ke-

resztény közösség igehirdetését, az eucharisztia, az úrvacsora

ünneplését, a gyülekezet közösségét a mindenkire vonatkozó

egyenlôséggel és a mindenkinek járó igazságossággal. A javak-

nak ez a megosztása tanúságtétel az Úr Jézus feltámadásáról,

és jele az apostoli, jeruzsálemi egyházzal való folytonosság-

nak, de jele a mi egységünknek is.

Sokféleképpen történhet a javak megosztása. Az apostoli

egyházban ennek olyan radikális formája valósult meg, hogy

senki nem maradt szükségben. Beszélhetünk még egymás

terheinek, küzdelmeinek, fájdalmainak és szenvedéseinek

közös hordozásáról is. Ugyanakkor egymás örömében, sike-

reiben, áldásaiban és gyógyulásaiban is osztozhatunk.

Tudunk az egyes elkülönülô egyházi hagyományok ajándé-

kainak és meglátásainak megosztásáról is. Ezeket nevezzük

a lelki ajándékok ökumenikus „cseréjének”. Javaink ily

nagylelkû megosztása az apostolok tanításához és közössé-

géhez való ragaszkodásunk gyakorlati következménye, vala-

mint a keresztyének egységéért mondott imádságaink gyü-

mölcse.

Igazságosság Istene! A Te ajándékozó kedved határtalan.
Megköszönjük, hogy megadod, amire szükségünk van, hogy
táplálsz, ruházol és hajlékot adsz nekünk. Óvj meg bennün-
ket az önzô kapzsiság bûnétôl és tégy alkalmassá, hogy a
szeretet eszközei legyünk azáltal, hogy megosztjuk egymás-
sal mindazt, amit Tôled kapunk. Mert ezzel is a Te
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nagylelkûségedrôl és igazságosságodról teszünk bizonysá-
got. Mint Krisztus követôit vezess bennünket, hogy együtt
cselekedjünk ott, ahol szükség van. Ahol családokat elûznek
az otthonaikból. Ahol a sebezhetô ember a hatalmaskodó ke-
zétôl szenved. Ahol szegénység és munkanélküliség rombol-
ja az életeket. Jézus nevében imádkozunk a szentlélek egy-
ségében.

5.nap:Akenyérreményteljesmegtörése

2Móz/Kiv 16,13b-21a „… ez az a kenyér, amelyet az Úr

adott nekik eledelül”

Zsolt 116, 12-14; 16-18 „Hálaáldozatot mutatok be neked”

1Kor 11, 17-28; 23-26 „Ezt cselekedjétek az én emlékeze-

temre…”

Jn 6, 53-58 „Ez az a kenyér, ami a mennybôl

szállt alá…”

Az elsô jeruzsálemi Egyháztól kezdve mindmáig a „kenyér

megtörése” központi jelentôséggel bírt a keresztények számá-

ra. A mai jeruzsálemi keresztények életében a kenyér megtö-

rése hagyományosan a barátságról, a megbocsátásról és a kö-

zös elhívatásról beszél. A kenyér ilyen megtörése azt a kihívást

jelenti számunkra, hogy keressük az egységet, amely prófétai

erôvel tud szólni a megosztott világhoz. Ez az a világ, amely

– különbözô módokon – mindannyiunkat formál. A kenyér

megtörésében a keresztyének megújulnak, hogy az egész em-

beriség számára hirdessék a reménység prófétai üzenetét.

Ma mi is megtörjük a kenyeret örömteljes és nyitott szív-

vel. Ugyanakkor az eucharisztia ünneplésének minden alkal-

mával átéljük megosztottságunk fájdalmát is. A keresztyének

egységéért tartott Imahetünk ötödik napján a jeruzsálemi ke-

resztyének a Felsô Szobában jönnek össze, azon a helyen,

ahol az utolsó vacsora történt. Itt – bár nem ünnepelhetik
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együtt az eucharisztiát, az úrvacsorát – reménységben törik

meg a kenyeret.

Ezt a reménységet akkor éljük meg, amikor elégedetlensé-

günk pusztaságaiban Isten közeledik felénk. A zsidó nép ván-

dorlásának  leírása elbeszéli, hogy miképpen válaszol Isten az

általa megszabadított, elégedetlenkedô népnek azzal, hogy

megadja nekik mindazt, amire szükségük van – nem többet és

nem kevesebbet. A pusztai manna Isten ajándéka, amelyet mi

magunktól nem szerezhetünk meg és nem is érthetünk iga-

zán. Ez az a pillanat– miként zsoltárunk ujjongva hirdeti –

amely egyszerûen hálaadásra indít, mert Isten „meglazította

kötelékeinket”.

Szent Pál apostol felismeri, hogy a kenyér megtörése nem

egyszerûen az eucharisztiának/úrvacsorának az ünneplése,

hanem egy eucharisztikus, úrvacsorai közösségnek a létrejöt-

te, ami azt jelenti, hogy Krisztus teste vagyunk a világban. Ez

a rövid olvasmány a maga összefüggéseivel (1Kor. 10-11) ar-

ra emlékeztet, hogy a keresztyén közösségnek hogyan kell él-

ni, nevezetesen: közösségben Krisztussal, törekedve a helyes

viselkedésre a nehéz világi környezetben s a mindennapi éle-

tünk valóságát az Ô irányítására bízni. A Krisztusra való folya-

matos emlékezésben élünk.

Mint a kenyér megtörésének népe, az örök életnek, a teljes

életnek a népe vagyunk, amint arra Szent János evangéliuma

tanít ma bennünket. Az eucharisztia/úrvacsora ünneplése fel-

szólít bennünket, hogy gondolkozzunk el arról, miként tükrö-

zôdik az élet bôséges ajándéka mindennapi életünkben, re-

ményben és kudarcok közt egyaránt. A napi megpróbáltatások

ellenére a jeruzsálemi keresztyének tanúságot tesznek arról,

hogy miképpen lehetséges a reménységben való örvendezés.

reménység Istene! dicsôítünk Téged az úrvacsora, az
eucharisztia ajándékáért, ahol a szentlélek által újra és újra
találkozunk Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mennybôl alászálló
élô kenyérrel. Bocsásd meg érdemtelenségünket, töredezett

31

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 31



életünket, egyenlôtlenségeinket és a megosztottságba való
beletörôdöttségünket. Urunk azért imádkozunk, hogy hozd el
azt a napot, amikor egész egyházad közösen töri meg a ke-
nyeret. s amíg ezt a napot várjuk, hadd tanuljuk meg újra és
újra – az eucharisztia által formált népként – szolgálni a vi-
lágot. ezt kérjük Jézus nevében. Ámen.

6.nap:Acselekvésreindítóimádság

Jón 2, 1-11 „Az Úrtól jön a szabadulás…”

Zsolt 67, 1-7 „Magasztaljanak a népek ó Isten, ... ”

1Tim 2, 1-8 „…tartsatok könyörgéseket … minden fel-

jebbvalóért”

Mt 6, 5-15 „… jöjjön el a Te országod, legyen meg a

Te akaratod!”

Az apostoli tanításban, a közösségben és a kenyér megtöré-

sében való elkötelezettség után a jeruzsálemi Egyház negyedik

tulajdonsága az imaélet. Ma is mindennapos felismerés a jeru-

zsálemi keresztyének számára – ugyanúgy, amint bárhol más-

hol – hogy a hatalom és erô forrására van szükségük. A jeru-

zsálemi keresztyének mai bizonyságtétele azon helyzetek mé-

lyebb megértésére hív bennünket, amelyekkel szembesülünk

az egyenlôtlenség és igazságtalanság állapotában. A keresztyé-

neket mindezekben az imádság erôsíti meg a közös misszióra.

Jónás számára az intenzív imádkozás a cet gyomrából va-

ló drámai szabadulást eredményezte. Imádsága szívbôl és

bûnbánatból fakadt, mivel el akarta kerülni Isten akaratát.

Elhagyta az Úr prófétai meghívását s ez reménytelen helyzet-

be sodorta. S ebben a helyzetben Isten meghallgatja imádsá-

gát és felszabadítja a küldetés betöltésére. A zsoltár szerint

azért kell imádkoznunk, hogy Isten ragyogtassa ránk orcáját –

nem csak a mi javunkra, hanem az Ô uralmának elterjedése

érdekében – „minden nép között”.
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Az apostoli egyház emlékeztet bennünket, hogy az imád-

ság része a világ javát szolgáló missziónak és prófétaságnak.

Pál apostolnak Timóteushoz írt levele szerint különösen is

imádkoznunk kell azokért, akiknek hatalma van a világban,

hogy békében és méltóságban éljünk. Különbözô társadalma-

ink, országaink egységéért imádkozunk, sôt az egész emberi-

ség Istenben való egységéért. A Krisztusban való egységünkért

mondott imádság az egész világot eléri.

Az imádságnak ez a dinamizmusa az Úr tanítványainak

adott tanításában gyökerezik. Máté evangéliumából ma azt

halljuk, hogy az imádság titkos hatalom. E hatalom lényege

nem a külsôségekben, hanem abban áll, hogy alázatosan az Úr

elé járulunk. Jézus tanítását a Mi Atyánk foglalja össze.

Amikor ezt együtt imádkozzuk, akkor mint az Atya akaratát

keresô nép az Ô országát munkáljuk itt a földön.. Ez az imád-

ság a megbocsátás és a megbékélés gyakorlására hív mind-

annyiunkat.

Atyánk és Istenünk! Örömmel köszönjük meg Neked,
hogy mindig, mindenhol és minden kultúrában vannak és
voltak olyanok, akik imádsággal fordulnak Hozzád.
Mindenekfölött köszönjük Fiadnak, Jézus Krisztusnak a pél-
dáját és tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban
várjuk az Ô országának eljövetelét.. Taníts bennünket jobban
imádkozni. Taníts bennünket együtt imádkozni, hogy mindig
felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben és bá-
natunkban a szentlélek ereje által. Ámen.
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7.nap:Életfeltámadás-hitben

Ézs/Iz 60, 1-3; 18-22 „Isten szabadítását nevezed kôfalaid-

nak, és dicséretét kapuidnak”

Zsolt 118, 1; 5-17 „Nem halok meg, hanem élek”

Róm 6, 1-11 „… eltemetkeztünk vele a halálba,

hogy … új életben járjunk.” 

Mt 28, 1-10 „Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek!”

Az elsô keresztyének elkötelezettsége az apostoli tanítás, a

közösség, a kenyér megtörése és az imádság iránt a feltáma-

dott Jézus élô hatalma miatt volt lehetséges. Ez a hatalom

most is él és a mai jeruzsálemi keresztyének errôl tesznek ta-

núságot. Bármilyen nehézségben is találják magukat, hitük

által tudják, hogy minden megújul Jézus valós feltámadása

által.

A feltámadás fénye és reménysége mindent átalakít. Amint

Ézsaiás/Izaiás próféta hirdeti: ez a sötétségnek a világosságba

való átalakulása, minden nép megvilágosodása. A feltámadás

ereje Jeruzsálembôl, az Úr szenvedésének helyérôl árad ki, s ez

minden népet áthat. Ebben az új életben megszûnik az erô-

szak, s mindenki biztonságra talál a megváltásban és a dicsé-

retmondásban.

A zsoltár szavaival a kereszténység központi élményét, a

halálból az életbe fordulást ünnepelhetjük. Ez az Isten állha-

tatos szeretetének megtartó jele. A halál rémületétôl az új élet

felé fordulás minden keresztyént meghatározó valóság. Mert –

amint Szent Pál apostol tanítja – a keresztségben eltemetkez-

tünk Krisztussal és vele együtt fel is támadtunk. Meghaltunk

Krisztussal és élünk Vele, hogy osztozzunk az Ô feltámadott

életében. Ezért másként látjuk a világot: együttérzéssel, türe-

lemmel, szeretettel és reménységgel. Hiszen Krisztusban a

jelen szenvedéseivel nem fejezôdik be történetünk. Még meg-

osztottságban élô keresztényekként is tudjuk, hogy a ben-
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nünket összekapcsoló keresztség – a feltámadás fényében

megvalósuló kereszthordozás.

A keresztény evangélium szerint ez a feltámadás nem egy

eszme vagy elgondolás. Ez egy térben és idôben történô ese-

ményben gyökerezik. Errôl a mélyen megrendítô eseményrôl

hallottunk az evangéliumban. A feltámadott Úr Jeruzsálembôl

küldi köszöntését tanítványainak évszázadokon keresztül. S

minket arra hív, hogy félelem nélkül kövessük. Ô elôttünk jár.

Istenünk, özvegyek, árvák és idegenek védelmezôje!
Abban a világban, amelyben sokan remény nélkül élnek, fel-
támasztottad Fiadat, hogy reménységet adj az emberiségnek
és megújulást a földnek. erôsítsd és egyesítsd továbbra is
egyházadat abban a küzdelmében, amelyet a halál erôivel
szemben folytat abban a világban, ahol a teremtés és az em-
beriség elleni erôszak homályosítja el az általad felajánlott új
élet reménységét. ezt kérjük a feltámadott Úr nevében, az Ô
Lelke erejével. Ámen

8.nap:Meghívásakiengesztelôdésszolgálatára

1Móz/Ter 33, 1-4 „Ézsau eléje futott, megölelte… és sírtak”

Zsolt 96, 1-13 „Mondjátok el a népeknek, hogy király az Úr”

2Kor 5, 17-21 „… és reánk bízta a békéltetés igéjét.” 

Mt 5, 21-26 „… békülj ki elôbb atyád fiával s csak az-

után térj vissza.”

Az elmúlt hét imádságai különleges utazásra vittek ben-

nünket. A Szentírás vezetésével visszatértünk keresztyén gyö-

kereinkhez, a jeruzsálemi apostoli Egyházhoz. Megvizsgáltuk

elkötelezettségünket az apostolok tanításához, a közösséghez,

a kenyér megtöréséhez és az imádsághoz. Az Apostolok

Cselekedeteiben leírt ideális keresztyén közösség tanulmányo-

zása után visszatérünk saját világunkba, a megosztottság, elé-

gedetlenség, kiábrándulás és igazságtalanság valóságába.
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Ennél a pontnál a jeruzsálemi egyház egy kérdést intéz hoz-

zánk. Mire kaptunk meghívást itt és most az Egyetemes

Imahét végén?

A jeruzsálemi keresztyének a következô választ ajánlják

számunkra. Arra kaptunk meghívást mindenekelôtt, hogy

szolgáljuk a megbékélést, a kiengesztelôdést. Ez a felhívás a

megbékélés különbözô szintjeit mutatja az összetett/ bonyolult

megosztottsággal szemben. A keresztyén egységért imádko-

zunk, vagyis azért, hogy az egyház a gyógyulás jele és eszköze

lehessen a politikai, strukturális szétszakadozottság/ megosz-

tottság és igazságtalanság miatti fájdalmakban. A békés és

igazságos együttélés jele és eszköze legyen a zsidók, keresztyé-

nek és muszlimok között. Egymás növekvô megértésének jele

és eszköze legyen a hívôk és nem hívôk között A kiengesztelô-

désre szóló felhívásnak meg kell jelennie a személyes és csalá-

di életünkben is.

Jákob és Ézsau tesvérek, de elidegenedtek egymástól.

Ugyanakkor megbékélésük akkor történik, amikor a konflik-

tus további mélyülése lett volna várható. Találkozásukkor az

együtt síró fivérek félreteszik az erôszakot és a haragot.

Keresztyén és emberi egységünk felismerése Isten színe

elôtt a zsoltár szavához vezet bennünket, ami a világot szere-

tô igazságossággal kormányzó Urat dicséri. Krisztusban Isten

megbékéltet minden népet önmagával. Ennek leírásakor

Szent Pál apostol a kiengesztelôdés megélését, mint új terem-

tést ünnepli. A megbékélésre szóló felhívás azt jelenti, hogy

engedjük, hogy Isten hatalma mindent újjáteremtsen ben-

nünk.

Tudjuk, hogy ez a jó hír arra hív, hogy megváltoztassuk

életünket. Amint Jézus – Máté evangéliuma szerint – meg-

próbál bennünket, nem mehetünk az oltárhoz felajánlásaink-

kal mindaddig, amíg tudjuk, hogy felelôsek vagyunk a meg-

osztottságért és igazságtalanságért. A keresztyének egységére

szóló felhívás egyúttal felhívás a kiengesztelôdésre. És a felhí-
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vás a kiengesztelôdésre, felhívás a cselekvésre – olykor olyan

cselekvésre, amely kizökkent bennünket a megszokott egyhá-

zi tevékenységünkbôl.

Békesség Ura! Köszönjük, hogy elküldted Fiadat Jézust,
hogy kiengesztelj önmagaddal. Add nekünk kegyelmedet,
hogy a megbékélés hathatós szolgái legyünk egyházainkban.
Ily módon segíts nekünk, hogy szolgálhassuk a népek közöt-
ti megbékélést, különös tekintettel a szent Földön – azon a
helyen, ahol lerombolod a népeket elválasztó falakat és min-
denkit eggyé teszel Jézus testében, aki a szenvedés hegyén
áldozta önmagát. Tölts el bennünket egymás iránti szeretet-
tel. egységünk szolgálja azt a kiengesztelôdést, amely kedves
elôtted az egész teremtés számára. ezt kérjük a Lélek erejé-
ben. Ámen.

AjERuzsáLEMIEgyHázIvEzETôkIMájA

Mennyi Atyánk hálát adunk Neked és dicsérünk Téged, hogy

egyszülött Fiadat adtad nekünk. Betlehemi születése a

Szentföldön elvégzett szolgálata, halála a kereszten, feltámadása

és mennybemenetele mind drága ajándék nekünk. Azért jött,

hogy ezt a földet és világot megváltsa. Mint a béke fejedelem jött.

Hálát adunk Neked minden egyházért és minden gyülekeze-

tért világszerte, akik ma velünk imádkoznak a békéért. A mi vá-

rosunknak és országunknak nagy szüksége van a békére. A Te ki-

fürkészhetetlen titokzatosságodban és mindenki iránti szerete-

tedben engedd, hogy a megváltás és béke hatalma minden

kulturális és vallási határon felülemelkedjen és töltsd meg szol-

gáidnak szívét, legyenek izraeliek vagy palesztinok, vagy bármi-

lyen vallás követôi. Küldj nekünk olyan politikai vezetôket, akik

odaszánják életüket a rájuk bízottak igazságos békéjéért.

Tedd ôket elég bátrakká, hogy kézjegyükkel szentesítsék azt a

békét, amely véget vet a megszállásának és ezáltal biztosítsák a

palesztinok szabadságát s ezzel szerezzenek biztonságot az izra-
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elieknek és felszabadítsanak minket minden fajta félelem alól. Adj

nekünk vezetôket, akik megértik városod szentségét és megnyit-

ják azt mindenki elôtt. Palesztinok elôtt, izraeliek elôtt és az egész

világ elôtt.

Azon a földön, amelyet te tettél szentté szabadíts meg mind-

annyiunkat a gyûlölködésnek és a gyilkosságnak bûneitôl.

Szabadítsd meg az izraeliek és palesztinok szívét ettôl a bûntôl.

Adj szabadságot Gáza népének, akik vég nélküli megpróbáltatás-

ban és rettegésben élnek.

Benned bízunk mennyei Atyánk. Hisszük, hogy Te jó vagy és

hisszük, hogy a Te jóságod legyôzi a háború gonoszságát és a

gyûlölködést földünkön. Várjuk áldásodat, különösen a gyerme-

keken, a fiatalokon, hogy a konfliktusok miatti félelmüket és ag-

godalmukat felváltsa a békesség öröme és boldogsága.

Imádkozunk az idôsekért is, a fogyatékosokért, az ô jólétükért és

azért, amivel ôk tudnak hozzájárulni ennek a földnek a jövôjéhez.

Végül pedig imádkozunk a menekültekért, akik emiatt a konf-

liktus  miatt szóródtak szét a világban. Istenünk adj a politiku-

soknak és a kormányoknak világszerte bölcsességet és bátorsá-

got, hogy megtalálják a megfelelô megoldást számukra. Mindezt

Jézus nevében kérjük. Ámen.

Béke Istene öntsd ki rám békédet – 
Béke Istene töltsd meg szívem békével
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Ya     -    ra - bba  ssa - la    -  mi         am -  ter     a - lay -  na  ssa - lam.

Ya    - ra - bba ssa - la    -  mi        im -  la’  qu - lu - ba -na sa - lam.
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AzökuMEnIkusÉLETjERuzsáLEMBEn

Jeruzsálembôl Jézus kiküldte tanítványait, hogy tanúi legye-

nek a „föld végsô határáig” (ApCsel 1,8) Küldetésük során sok-

féle nyelvvel és gazdag civilizációval találkoztak és ezeken a nyel-

veken kezdték hirdetni az evangéliumot, ünnepelni az eucha-

risztiát, az úrvacsorát. Ennek következményeként a keresztyén

élet és a liturgia sokféle arcra és kifejezésre tett szert, amelyek

39

Ky   -   ri   -   e        e    - le   -   i   -   son. Ky   -  ri   -    e        e    -

Al         -         le    -   lu    -    ia,          al    -              le    -   lu    -    ia,

al - le - lu - ia!     Our         Lord  is  mer - ci - ful,       our          Lord  is

mer-ci - ful. God’s name is for - e  - ver  praised, God’s name  is   for - e - ver

praised.        A - men,          al   -              le - lu - ia!

Hal-le,hal-le - lu   - jah.  Hal-le,hal-le-lu  - jah. Hal-le-lu-jah, hal-le-lu-jah, 

hal  -  le- lu - jah.          Hal - le - lu-jah,hal - le-lu-jah, hal - le - lu-jah. 

le - i - son. Ky    -    ri - e    e  - le - i  -  son.
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gazdagítják és kiegészítik egymást. Ezek a keresztény hagyomá-

nyok és gyülekezetek a kezdetektôl fogva együtt kívántak élni Je -

ru zsá lem ben a helyi egyházzal, az ôsgyülekezet jeruzsálemi utó-

daival. Érezték annak szükségességét, hogy abban az országban,

ahol a megváltás története, Jézus szenvedése, halála és feltáma-

dása kibontakozott, legyen egy imádkozó és szolgáló közösség.

Ily módon a jeruzsálemi egyház a sokféle keleti és nyugati ke-

resztyén hagyomány gazdagságának jelképévé lett. Minden láto-

gatót, zarándokot, aki Jeruzsálembe érkezik, elsôsorban arra bá-

torítanak, hogy fedezze fel e különbözô, gazdag hagyományokat.

Sajnos a történelem folyamán ez a gyönyörû sokféleség a

megosztottság forrásává is vált. Ez a nyilvánvaló megosztott-

ság Jeruzsálemben még fájdalmasabb, mint máshol, hiszen ez

az a hely, ahol Jézus azért imádkozott, hogy a tanítványok

„egy legyenek”. ( Jn17,21). Ez az a hely, ahol azért halt meg,

hogy egybegyûjtse Isten gyermekeit, akik „szétszórattak”
(Jn11, 52), és ahol az elsô Pünkösd megtörtént. Ugyanakkor

el kell mondanunk, hogy az egyház szakadása nem Je ru zsá -

lem ben történt. A megosztott egyház felekezetei telepedtek le

Jeruzsálemben. Ennek az a következménye, hogy minden

egyház – a világ bármely pontján éljen is – valamilyen részben

felelôs a jeruzsálemi egyház megosztottságáért és ezért arra is

hívatott, hogy a helyi egyházzal együtt munkálkodjon annak

egységén. 

Jeruzsálemben ma 13 püspöki egyház szolgál. A Görög Or -

to dox Egyház, a Római Katolikus Egyház, az Örmény Apostoli

Egyház, a Szír Ortodox Egyház, a Kopt Ortodox Egyház, az

Etióp Ortodox Egyház, a Görög Katolikus Egyház, a Maronite

Ka tolikus Egyház, a Szír Katolikus Egyház, az Örmény Ka to -

li kus Egyház, a Káld Katolikus Egyház, az Püspöki Evan gé li -

u mi Egyház és az Evangélikus Egyház. Ezek mellett jelentôs

számú egyéb egyház és keresztény közösség van jelen Je ru -

zsá lemben és a Szentföldön, mint például a presbiteriánus, a

református, a baptista, az evangéliumi és a pünkösdi. 
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Palesztinában és Izraelben a keresztények száma 150-200

ezer között van, ami a teljes népesség mindössze 1-2 százaléka.

Ezen keresztények nagy többsége arab anyanyelvû palesztin, de

néhány gyülekezetben léteznek héberül beszélô hívô csoportok

is, akik a kereszténység jelenlétét kívánják tanúsítani az izraeli

társadalomban. Ezek mellett léteznek az úgynevezett Messiási

gyülekezetek, amelyek 4-5 ezer embert jelentenek. Ôket azon-

ban általában nem számolják a keresztények közé.

Jeruzsálem ökumenikus kapcsolatainak terén VI. Pál pápa

szentföldi látogatása 1964 januárjában mérföldkövet jelentett.

Jeruzsálemi találkozása a konstantinápolyi Athenagorás patri-

archával, és a jeruzsálemi Benedictos patriarchával új korszak

kezdetét jelzi az egyházak közötti kapcsolatban. Ettôl kezdve

a helyi kapcsolatok is új irányba mozdultak.

A következô fontos állomás az elsô Palesztin intifada alatt

történt a 80-as évek vége felé. A bizonytalanság, erôszak, szen-

vedés és halál közepette az egyházak vezetôi elkezdtek közö-

sen gondolkodni azon, hogy mi az üzenetük és mi a teendô-

jük. Elhatározták, hogy közös üzeneteket és nyilatkozatokat

adnak ki, és közös kezdeményezéseket indítanak az igazság és

a tartós béke érdekében.

Azóta a jeruzsálemi egyházi vezetôk minden év Húsvétján

és Karácsonyán közös üzenetet adnak ki, valamint néhány kü-

lönleges alkalommal is közös nyilatkozattal jelennek meg a töb-

bi egyház és a világ elôtt. Két nyilatkozat külön is említést ér-

demel. 1994 novemberében a 13 egyház közös memorandumot

írt alá Jeruzsálem fontosságáról a keresztény közösségek szá-

mára. Attól az idôtôl kezdve rendszeresen találkoznak, szinte

minden hónapban. Ugyanerrôl a témáról egy második nyilatko-

zatot is aláírtak 2006 szeptemberében. 1999 decemberében a

Betlehemi Jászol téren, a harmadik évezred küszöbén tartott

közös ökumenikus zarándoklat alkalmával a 13 egyház vezetôi

és hívei, a világ minden tájáról idesereglettek és egy délutánt

énekelve, Isten igéjét olvasva és együtt imádkozva töltöttek el. 
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A helyi egyházak közötti növekvô együttmûködésnek, va-

lamint a helyi egyházak és a világ más pontjain élô egyházak

szoros kapcsolatának újabb kifejezôdése a Jeruzsálemi

Felekezetközi Centrum létrehozása 2006-ban. Az intézmény a

helyi egyházak, az Egyházak Világtanácsa és az Egyházak

Közép-Keleti Tanácsa együttmûködésével jött létre, amely ér-

tékes eszköz az ökumenikus növekedés szolgálatában.

Az úgynevezett Ökumenikus Kísérô Programot 2002-ben

kezdeményezték Palesztinában és Izraelben a helyi egyházak

és az EVT-vel karöltve. Ez a program a világ minden tájáról

származó önkénteseket foglalkoztat azzal a céllal, hogy az iz-

raeliekkel, a palesztinokkal együttmûködve enyhítsék a konf-

liktus következményeit és mellettük legyenek a konkrét kon-

frontációk alkalmával. Ez a kezdeményezés egy fontos új esz-

közt jelent a szolidaritás erôsítésében. Erôsíti a kapcsolatokat

a Szentföldön belül és mindazokkal az országokkal, ahonnan

az önkéntesek érkeznek. 

Sok más, nem hivatalos ökumenikus csoport is létezik

Jeruzsálemben. Az egyik ezek közül az Barátok Ökumenikus

Köre, amely egyszer egy hónapban találkozik. Ôk azok, akik

már 40 éve minden évben az Egyetemes Imahetet koordinál-

ják Jeruzsálemben. Az egyházak életében ez a hét mindig kü-

lönleges eseménynek számít. 

A vallások közötti párbeszédnek Jeruzsálemben – amit a zsi-

dók, keresztények és muszlimok is szent városnak tartanak –

szintén messzire ható ökumenikus hatása van a különbözô

egyházak tagjainak köszönhetôen, akik nagyon szorosan

együtt mû köd nek ebben a dialógusban. Ez a dialógus teremti

meg annak lehetôségét, hogy a múltbeli nézeteltéréseket és el-

lentmondásokat legyôzzék és egy új, közös nyelvet találjanak,

amellyel képesek a kölcsönös tisztelet hangján az egy evangé-

liumi üzenetrôl tanúskodni.

A Palesztinában és Izraelben élô hívôk széles rétegei szá-

mára az ökumenizmus a mindennapi élet része. Állandó ta-

42

imahet_2011_115x205  2010.12.01.  14:16  Page 42



pasztalatuk, hogy életükben a szolidaritás és az együtt mû kö -

dés alapvetô fontosságú, hiszen kisebbségben élnek a másik

két monoteista vallás híveinek rengetegében. A keresztény is-

kolák, intézmények és mozgalmak spontán módon, határo-

kon átívelve is együttmûködnek. Közös istentiszteletet tarta-

nak és közösen tesznek bizonyságot Urukról. A vegyes házas-

ságok általánosan elfogadott valósággá váltak és szinte

minden családban megtalálhatóak. Ennek következménye-

ként egy bizonytalan és konfliktusokkal terhes szituációban is

osztoznak egymás örömében és bánatában és ezzel a lelkü-

lettel érintkeznek muszlim testvéreikkel, akikkel közös nyel-

vet beszélnek, ugyanabban a kultúrában élnek, egyazon tör-

ténelem részesei, és akikkel együtt hívatottak egy jobb közös

jövô felépítésére. A muszlim és zsidó hívôkkel készek együtt -

mû köd ni a dialógus módjainak, a konfliktus igazságos és tar-

tós rendezésének elôkészítésében. Ebben a konfliktusban túl

gyakran használták fel a vallásokat és éltek vissza velük. Az

igazi egyház tehát nem a konfliktus része kíván lenni, hanem

a megoldásé.

Ami szintén jelentôs, az az, hogy Jeruzsálem egyháza to-

vábbra is olyan politikai klímában él, ami sokban hasonló az

elsô keresztény közösség életéhez. A palesztin keresztény kö-

zösség jelentéktelen kisebbség lett, amely komoly, jövôjét ve-

szélyeztetô kihívásokkal néz szembe, mialatt szabadságra,

emberi méltóságra, igazságosságra, békességre és biztonságra

vágyakozik.

Jeruzsálem keresztényei ilyen körülmények között szólít-

ják meg a világ keresztényeit az idei Imahéten. Kérik, hogy

imádkozzanak velük és értük, hogy a szabadság és méltóság

utáni vágyuk beteljesedjen és véget vethessenek mindenfajta

elnyomásnak. Az egyház magáért és a világért imádságban

emeli fel hangját Istenhez azzal az elvárással és reménységgel,

hogy mi mindannyian egy legyünk hitünkben, tanúságtéte-

lünkben és a szeretetben.
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AkRIszTusHÍvôkEgysÉgÉÉRT
MEgTARTOTTIMAHETEkTÉMáI1968-2011

1968 volt az az esz ten dõ, ami kor elõ ször ké szí tett kö zös hi va -

ta los do ku men tu mot az EVT Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga,

va la mint a Ke resz tény Egy ség Elõ moz dí tá sá nak Pá pai Ta ná csa.

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
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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

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)
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nÉHányjELEnTõsAdAT
AzIMAHETEkTöRTÉnETÉBõL

1740 kö rül Skó ci á ban is me re tes egy olyan pün kös di moz ga -

lom, amely Észak-Ame ri ká ból in dult és cé lul tûz te ki

az imád ko zást min den egy ház ért, min den egy ház zal

együtt.

1820 James Haldane Stewart tisz te le tes ki ad ja ja vas la ta it „A

ke resz té nyek ál ta lá nos egy sé ge és a Szent lé lek ki ára dá -

sa” cím mel.

1846 Meg ala kul az Evan gé li u mi Aliánsz. Öt ven fe le ke zet bõl

921 részt ve võ gyûlt ös  sze Lon don ban. Be ve zet ték

a min den év el sõ tel jes he té ben ren de zen dõ ima he tet

a Krisz tus ban hí võk egy sé gé ért.

1867 Az ang li kán püs pö kök el sõ Lambeth Kon fe ren ci á ját

tart ják. A kon fe ren cia ha tá ro za ta i nak be ve ze tõ jé ben

hang sú lyoz zák az egy sé gért va ló imád ság fon tos sá gát.

1886 Ma gya ror szá gon elõ ször hir det nek meg Ima he tet.

A Kál vin Té ri Re for má tus Gyü le ke zet Baldácsi ter mé -

be hív ják a részt ve võ ket.

1894 XIII. Leó pá pa szor gal maz za az „egy sé gért imanyol-

cad” gya kor lá sát a pün kös di ün nep kör ke re té ben.

1908 Meg tart ják a Paul Wattson ka to li kus lel kész ál tal kez -

de mé nye zett egy sé gért hir de tett imanyolcadot.

1926 A Hit és Egy ház szer ve zet Moz ga lom el in dít ja a „Ja vas -

la tok a ke resz tyén egy sé gért foly ta tott imanyolcad

megtartására“ cí mû fel hí vá sá nak ter jesz té sét.

1935 Paul Couturier fran cia ab bé szót emel az egye te mes

ima hét a Krisz tus-hí võk egy sé gé ért meg tar tá sa ér de -

ké ben. A hí vek Krisz tus vég aka ra ta ér tel mé ben imád -

koz za nak együtt.

1958 A lyo ni Uni té Chrétienne köz pont ja és az Egy há zak Vi -

lág ta ná csa Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott sá ga együtt

kez di meg az ima hét anya gá nak kö zös elõ ké szí té sét.
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1964 A II. Va ti ká ni Zsi nat öku me niz mus ról szó ló dek ré tu -

ma hang sú lyoz za, hogy az öku me ni kus moz ga lom

lel ke az imád ság és egyút tal szor gal maz za az ima hét

rend sze res meg tar tá sát.

1966 Az Egy há zak Vi lág ta ná csa Hit és Egy ház szer ve zet Bi -

zott sá ga és a va ti ká ni Ke resz tény Egy ség Elõ mozdí -

tá sá nak Pá pai Ta ná csa kö zö sen kez di meg az ima hét

szö ve gé nek elõ ké szí té sét.

1968 A kö zö sen ké szí tett imaheti anyag hi va ta los hasz ná -

lat ba vé tel ének el sõ esz ten de je.

1975 Az imaheti kö zös anya got el sõ íz ben ké szí ti egy he lyi

öku me ni kus cso port Auszt rá li á ban.

1995 II. Já nos Pál pá pa Ut unum sint kez de tû kör le ve lé ben

ál lást fog lal az öku me niz mus mel lett, ame lyet bel sõ

szük ség sze rû ség nek és vis  sza for dít ha tat lan fo lya -

mat nak ne vez.

1997 Graz ban a II. Eu ró pai Öku me ni kus Nagy gyû lés he lyes li

és szor gal maz za az ima hét rend sze res meg tar tá sát.

1998 Öt ven éves az Egy há zak Vi lág ta ná csa, eb bõl az al ka -

lom ból a zim bab wei Hararéban tar tot ták a ju bi le u mi

vi lág gyû lést. Feb ru ár ban ma gyar ál lás fog la lás is szü -

le tett a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -

csa ün ne pi ülé sén, ame lyen a Ka to li kus Egy ház kép -

vi se lõi meg fi gye lõ ként vet tek részt. Kö zö sen hív ták

fel a ha zai egy há za kat a krisz tus hí võk egy sé gé nek

mun ká lá sá ra és a kö zös ima he tek meg tar tá sá ra.

2004 Meg egye zés szü le tett, hogy az ima hét anya gát kö zö -

sen pub li kál ják, azo nos for má ban ad ják ki az EVT és

az Egy ség Tit kár ság szer vei. Az öku me ni kus ima he -

tek gyü möl csei és ered mé nyei fel fe dez he tõk az el múlt

évek nem zet kö zi és ha zai egy há zi éle té ben egy aránt.

2008 Az Imahét a Krisztus-hívõk egységéért 100 éves évfor-

dulójának megünneplése. elõdjét – az Imanyolcadot az
egyház egységéért – 1908-ban tartották meg elõször.
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AssisiszentFerenc

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

Hogy szeressek ott, ahol gyülölnek,

Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

Hogy összekössek, ahol széthúzás van,

Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

Nem arra, hogy megvigasztaljanak,

Hanem, hogy én megvigasztaljak,

Nem arra, hogy szeressenek,

Hanem arra, hogy szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,

Aki elveszíti magát, az talál,

Aki megbocsát, annak megbocsátanak,

Aki meghal, az fölébred az örök életre.
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