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Augusztus hónap igéje: Mt 10,7 

H Ű S É G E S   A Z   I S T E N . . . 

Január hónap igéje: 1Kor 1,9 

HŰSÉGES… CSAK ENNYI?  
 

Többet, mást vár az ember az Istentől. Az év elején szo-
kásos regölésekben bort, búzát, békességet vártak a népi 

babonák hívei, de modern ember is ugyanígy érez és 
gondolkodik. Az „Adjon az Isten” c. vers ilyen modern re-
gölés, pogány ima; Isten nem kell, csak az, amit adhat. - 

Az „Újévi fohász” c. imában viszont Isten hűséges jelenlé-
tét kéri a költő. Legyen ez a mi fohászunk is: 

  

A jövő évben Te jöjj velünk!  
  

ISTEN HŰSÉGES… EZ A LEGTÖBB, MI KAPHATÓ! 
 

Győri Gábor 

MÁS ALAPOT 
SENKI SEM  

VETHET  
A MEGLÉVŐN 
KÍVÜL, AKI A 

KRISZTUS 
1Kor 3,11 

A 2020. év igéje: 
„Hiszek, segíts hitetlenségemen!” Mk 9,24 

 
Egy új esztendő kezdetén legtöbben bizonyára várakozásokkal tekintünk előre. Vajon mit 
hoz ez az év? Lehet, hogy készülünk is valamilyen fordulópontra, változásra számítunk. 
Az év igéje egy ilyen meghatározó találkozást, életre szóló fordulópontot jelent egy család 
számára. Környezetéből kiragadva is sokféle gondolatot indíthat el bennünk ez az ellent-
mondásos mondat. De az evangéliumi szakaszt fellapozva bontakozik ki igazi mélysége. 
A történet első látásra egy beteg fiú meggyógyításáról szól. Csalódások, kudarcok, az állan-
dó aggodalom képe bontakozik ki Jézus és az apa párbeszédéből. Az apa tesz még egy pró-
bát, talán mert hallott egy „csodadoktorról”. „A megszorult ember alázatával könyörög 
ugyan szánó irgalomért, de a hit feltétlen bizalma nélkül.” – írja Dóka Zoltán. „Ha tehetsz 
valamit…” – mondja Jézusnak. 
Jézus válasza szinte megalázóan vág a dolgok közepébe: „Minden lehetséges annak, aki 
hisz.” Tényleg valóban minden lehetséges? Lehet-e olyan, akire ez tényleg igaz? 
A felismerés is drámai: az Istentől elszakadt világban egyedül Jézus az, aki tehet valamit. 
Az apának is eddig kell eljutnia. És Jézus szava nyomán döbben rá szegénysége teljes mély-
ségére: hogy az emberi élet végső, betegségnél és halálnál is nagyobb nyomorúsága a hitet-
lenség. Ez a felismerés vezeti őt a felkiáltásra, mellyel már nem egyszerűen gyermeke 
gyógyulásáért, hanem saját hitéért könyörög. Szeretne hinni, de érzi, hogy ez csak Jézus 
ajándékaként lehet az övé. És ez az igazi fordulópont, amellyel minden megváltozik. Jézus 
hatalma megnyilatkozhat, ez pedig feltámadást, valódi új életet ad a gyermeknek és család-
jának. 
Vajon mi eljutunk-e erre a drámai felismerésre és fordulópontra, mely után végre mindent 
Jézus kezébe tudunk tenni, hogy ajándékba kaphassuk a legszükségesebbet? 
 

Jézusunk! Óvj meg a vallásos buzgalomtól, mellyel elhitet-
jük magunkkal, hogy csak egy kis megtámogatásra van 

szükségünk, de valójában elég sok minden megy magunktól 
is! Óvj meg a kegyeskedő problémakezeléstől, melyben épp 
a lényegig nem jutunk el! Óvj meg a saját nyomorúságunk 
körül forgástól! És segíts, hogy Rád tekintve Veled járjunk 

az élet hullámai között is biztonságban!  

 

Győri Gábor Dávid 
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Bízd Újra Életed Krisztusra! 
 

01. sze ÚJÉV - JÉZUS 
 10.00 - Újévi istentisztelet + úrvacsora 
 18.00 – Esti istentisztelet + úrvacsora 
03. pé 19.00 – Pénteki imakör  
 

05. va ÉV ELSŐ VASÁRNAPJA 
10:00 – istentisztelet 

  

06. hé VÍZKERESZT ÜNNEPE 
 18:00 – istentisztelet + Presbiteri/Munkatársi értekezlet 
09. csü 15.00 – Bibliaóra 
10. pé 19.00 – Pénteki imakör  
11. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás  

12. va    VÍZKERESZT 1. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet  
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE  
13. hé 15.30 Tere-Tori 
16. csü 15.00 – Bibliaóra 
17. pé 19.00 – Pénteki imakör  
18. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 

19. va    VÍZKERESZT 2. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
 gyerekeknek BÁBOZÁS 
19-26    EGYETEMES IMAHÉT 
20. hé 15.30 Tere-Tori 
23. csü 15.00 – Bibliaóra 
24. pé 19.00 – Pénteki imakör  
25. szo 10.00 - Konfirmációi foglalkozás 
 

26. va    VÍZKERESZT 3. VASÁRNAPJA 
 10:00 – istentisztelet + úrvacsora 
27. hé 15.30 Tere-Tori 
30. csü 15.00 – Bibliaóra 
31. pé 19.00 – Pénteki imakör  
 
* Az úrvacsora évében gyakrabban élhetünk az úrvacsorával! 

2020 
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„EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE!” 
 

Előttünk az úrvacsora éve  
  

2020. február elsején 10 órai kezdettel 

HITMÉLYÍTŐ CSENDESNAPOT TARTUNK 
a Budapest-Zuglói evangélikus templomban 

(Budapest, Lőcsei u. 32 - a Hittudományi Egyetem mellett) 
  

 
 
 
 
 
 
 
Program 
 

10.00 Nyitó áhítat: Tamásy Tamás 
10.30 Előadás: AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE... – de mit? 

Az úrvacsorai teológia formálódása az egyháztörténetben  
 Előadó: Prof. Dr. Korányi András 
11.00 Előadás: EZT CSELEKEDJÉTEK... – de hogyan?  
 Az úrvacsora mai gyakorlati kérdései   

 Előadó: Győri Gábor 
11.30 Szünet  
12.00 „MEGISMERTÉK A KENYÉR MEGTÖRÉSÉRŐL”  
 Hozzászólások, bizonyságtételek  
13.00 Ebédszünet  
13.45 „Látván lássatok, hallván halljatok!”  
 Multimédiás bizonyságtétel: Győri János Sámuel  
15.00 Záró úrvacsora: 
 Tamásy Tamásné, Horváth-Hegyi Ádám  


