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Ökumenikus imahét Kőbányán

Az „ökumenikus” szó a görög eredetű „oikumené” szóból
származik, amely „lakott helyet, földkerekséget” jelent. 
A keresztyénség első századaiban azokat a zsinatokat

jelölték ezzel a szóval, amelyekre az egész világ, az akkor
ismert földkerekség összes keresztyén közösségei
elküldték képviselőiket.
Mi is ezt tettük az ökumenikus imahéten, január harmadik
hetében. Nem elküldtük képviselőinket, hanem mi magunk
képviseltük a magunk felekezetét azzal, hogy elmentünk
ezekre az alkalmakra és együtt imádkoztunk és énekeltünk. 
A keresztyén egység egyik legfontosabb területe a 
különböző történelmi egyházak híveinek a találkozása. 
Az elmúlt évek jó tapasztalataira
emlékezve az idén ismét együtt 
lehettünk és együtt dicsérhetjük
Megváltó Krisztusunkat. 2011. jan. 
17- 22 között minden este más-más
templomban és más-más felekezetű
lelkipásztor hirdette Isten igéjét.

Sz-S.A.

Egy sikeres év receptje

Vegyünk tizenkét hónapot
és tisztítsuk meg a keserűségtől,

büszkeségtől, kapzsiságtól, 
irigységtől,

pedánsságtól, félelemtől.
Osszuk fel a hónapokat

harminc vagy harmincegy napra,
így a készletünk elég lesz egy évre.
Minden nap külön lesz elkészítve:

egy rész munkából,
egy rész nyugalomból,

két rész vidámságból és humorból.
Keverjünk ehhez:

három púpozott evőkanál
reménységet,

egy kávéskanál türelmet, 
egy csipetnyi tapintatot.

Ezután az anyagot
bőven öntözzük szeretettel.

A kész ételt feldíszítjük 
egy csokor figyelmességgel.

Naponta tálaljuk
derűsen,

egy csésze frissítő kávéval
és határtalan

isteni bizalommal. 

A  BOLDOGMONDÁSOK  MARGÓJÁRA
(Mt 5, 1-12 versekhez)

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót,
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül 
a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot 
kapnak ajándékba és nem lesznek magányosok.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlen-
nek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy
cselekményeket, mert messze jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk
napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha 
naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznának
is, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert 
életesebb lesz az életük.

Gyökössy Endre


