
 IGELAP 
Olvasmány 
1 Sám 3, 3b-10. 19 

Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában 
aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt 
felelte: „Itt vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt vála-
szolta: „Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Erre elment, és lefeküdt aludni. 

Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: 
„Itt vagyok, hívtál.” Ő azt felelte: „Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!” Sámuel ugyanis 
még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. 

Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így 
szólt: „Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta 
Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, 
hallja a te szolgád.«” Sámuel elment és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr meg-
állt előtte és szólította mint az előző alkalommal: „Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így vála-
szolt: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád?” Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem 
hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. 

Szentlecke 
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 

Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Is-
ten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy 
testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség 
bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulaj-
don teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit 
Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíja-
tok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! 

Evangélium 
Jn 1, 35-42 

Abban az időben: 
Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közele-

dett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt 
mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkér-
dezte: „Mit kívántok?” 

Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?” 
„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol 

lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. 
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Si-

mon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk 
a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt 
hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.” 

A Szentlélekről 
Legméltóbb megtisztelése a Szentléleknek ha hozzá méltó lakást, templomot rendezünk be 
neki. Hogy tagjaim, testem, vérem, szívem méltó temploma legyen a Szentléleknek, ahhoz 
nagy megszentelésükre kell törekednem. Szent Pál erre úgy törekedett, hogy „megzabolá-
zom és rabságba vetem testemet…” (1 Kor 9,27). 

(…) 

Gondozd, ápold a testet, vigyázz külsejére, ruházatára, megjelenésére, hisz a társada-
lom kívánja, követeli a divatot. Csak annyit kell mégis tudnod, hogy a tagok a viharban, a 
fegyelemben edződnek meg, s lesznek méltó temploma a Szentléleknek –, míg az eler-
nyedt, elpuhult, elkényesedett, elszenvedélyesedett testtől elfut a Szentlélek. 

részlet Zadravecz István O.F.M. püspök 
Szerafi szárnyakon című ima- és elmélkedőkönyvéből 

 

Nem a tied a kezed, Istennek szerszáma, építsd vele az Ő láthatatlan templomát! 

Nem a tiéd a lábad, Isten tulajdona, járj vele az Ő utaiban! 

Nem a tiéd a szemed, Isten ablaka, rajta keresztül mosolyt hint lelked titokzatos 
mélységeibe. 

Nem a tiéd a hallásod, figyelj vele Isten üzenetére...! 

Nem a tiéd a tested, Istennek fája, amelyből az Ő erdeje nő! 

Nem a tiéd a lelked, Istennek lehelete! 

Nem a tiéd az életed, Istennek drága tulajdona, amelyet azért 
teremtett, hogy neked örömet adjon és benned 
időtlen időkig földön és mennyen tükröződjék! 

Ravasz László 
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 Január 18-25. között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét, mely-

nek alkalmából január 20-án, kedden templomunk lesz a házigazdája az 
este 18 órai kezdettel megtartott istentiszteletnek. 

Ezen az estén igét hirdetnek:  
 Dr. Fekete Károly református püspök, 
 Dr. Gáncs Péter evangélikus püspök és 
 Dr. Kiss-Rigó László római katolikus püspök. 

(Ezen a napon tehát csak reggel 7 órakor lesz katolikus szertartású 
szentmise templomunkban.) 

 

2015. január 18. 
Évközi 2. vasárnap 
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