
 

 

 

      

 
Szeverényi János missziói lelkész 

 Izrael, Isten választott népe sokszor hibázott, vétkezett. Gyakran utol is érték az Istentől való elfordulás 

következményei, például a babiloni fogság. Isten ezt megengedi a mi életünkben is, de soha nem a szigor, az 

ítélet a cél, a lényeg, hanem a szeretetkapcsolat, az elszakíthatatlan közösség helyreállítása. Isten szeretetből, 

szeretetre, örök, teljes, boldog közösségre álmodott, teremtett, alkotott minket. A 2016-os év igéje erről az 

isteni indulatról tanúskodik: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket” – olvassuk 

Ézsaiásnál. Szükségünk van vigasztalásra, mert megsértett minket a bűn, a betegség, a fájdalom és a halál.  

 A napokban láttam egy nagyszerű portréfilmet a 2006-ban elhunyt Zenthe Ferenc színművészről. A vele 

beszélgető Horváth Ádám rendező Zenthét a szó legnemesebb értelmében udvarias embernek nevezte. A 

színművész egyszer csak váratlanul, elcsukló hangon azt mondta: „A halál viszont nagyon nem udvarias”. 

Akkoriban veszítette el a feleségét. – Nem lehet élni vigasztalás nélkül. 

 Isten nem felszínesen vigasztal minket. Az ő gesztusa felénk az inkarnáció: a testet öltés, a kereszthalál 

és a feltámadás. Az ő szeretete több mint humanizmus. Gondjaink, bajaink okára, gyökerére mutat rá, az pedig 

a bűn. Az ősbűn folytatása az, amikor a mai ember a szabadságra hivatkozva függetleníti magát Istentől és a 

Tízparancsolattól, az élet törvényétől. Így lesz védtelenné, kiszolgáltatottá. A sérült, sértett embert nem az 

gyógyítja meg, ha megerősítjük hibáiban, tévedéseiben és nem nevezzük bűnnek a bűnt. Isten az embert 

kereszthalálával vigasztalja. Reményt és esélyt ad a katarzisra, megújulásra, feltámadásra. Jézus maga vitte fel 

testében a fára bűneinket. A kereszt azt hirdeti, hogy Isten szeretetből elítéli a bűnt, és szeretetből megbocsátja 

azt.  

 Az ószövetségi Jób szenvedésére Isten Krisztusban válaszol, reagál. 

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.”  

 Az édesanyai vigasztalásban benne van a feltétel nélküli elfogadás, befogadás, és a fájdalom okának a 

megszüntetése. 

Elhangzott a Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! című műsorában, 2016. január 11-én. 
 

 
 

 

Úgy tűnik, a sajtó ingerküszöbét nem érte el a rendkívül népszerű és mély empátiával megajándékozott 

római katolikus egyházfőnek az a kijelentése, amelyet akkor tett, amikor meglátogatta az olasz 

fővárosban élő evangélikusokat. Nekünk annál inkább hírt kell adnunk róla. 

 Már önmagában örvendetes a pápa látogatása a reformáció 

kezdetének ötszázadik évfordulójára készülő evangélikusoknál. 

Igaz, ezt két elődje – II. János Pál és XVI. Benedek – is megtette. 

Ferenc pápa látogatásának ezúttal a vele folytatott beszélgetés ad 

különös jelentőséget. Miután együtt imádkozott az evangélikus 

egyházközség vezetőivel s híveivel, a pápa beszélgetésre és 

kérdések feltételére is lehetőséget kínált. Az egyik résztvevő a 

vegyes házasságban élők közös úrvacsoravételének lehetősége után 

érdeklődött. 



 Ferenc pápa válaszában az Efezusi levél 4,5. versét idézte: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”. 

Majd így folytatta: „Ebből vonjon le Ön következtetéseket. A keresztség a döntő esemény. Ha ugyanabban a 

keresztségben részesültünk, együtt kell járnunk. Ha Önök együtt imádkoznak, növekszik, erősödik ez a 

keresztség; ha gyermekeiket tanítják, kicsoda Jézus, miért jött, mit cselekedett, akkor ugyanazt teszik, akár 

evangélikus, akár katolikus nyelven, mert ugyanaz a válasz. A különbségek a felekezetek között csak nyelvi 

jellegűek, de a tartalom ugyanaz. A tanítást nehéz megérteni, s a tanítás azoknak a feladata, akik ebben 

kiismerik magukat. Az élet nagyobb, mint a teológia, nagyobb, mint a tanítás magyarázata és értelmezése” – 

fogalmazott Ferenc pápa. 

 A testvéreknek, akik azt kérdezték, hogy részt vehetnek-e az eucharisztiában, illetve az úrvacsorában, a 

pápa megerősítette: „Beszélje meg az Úrral, és lépjen tovább előre!” 

 Ez nem kevesebbet jelent, mint az egyén komoly és mély önvizsgálatát, amely katolikus oldalról döntő 

feltétele (kritériuma) a részvételnek az egyházi tanítás iránti engedelmességgel szemben. Ezzel megnyílt az ajtó 

a személyes döntés alapján az úrvacsorai közösségben való „vendégrészvételre” a kölcsönösség jegyében. Ezt 

akként érthetjük, hogy a keresztség, mint az egység szentségi közössége, elegendő feltétele a közös 

úrvacsoravétel ünneplésének a vegyes házasságban élők számára. 

 Ferenc pápa megnyilatkozása mély lelkipásztori tapasztalatát tükrözi. Ismert előtte a házasság, a család 

válsága, a válások magas aránya. Együttes keresztény meggyőződésünk, hogy a közös úrvacsora, az 

eucharisztia szentsége a megbocsátás kölcsönösségében megtartó erőt hordoz a szoros és életre szóló 

összetartozás jegyében. 

 A közösen elfogadott keresztség szentségének – pasztorális megfontolásból fakadó – teológiai 

hangsúlyozása reményt ad arra, hogy egy napon lehetőség nyílik a fenntartás nélküli, jó lelkiismerettel átélt 

közös eucharisztia-ünneplésre a kenyér és bor színeiben. 

 Valóban igaz, amint Ferenc pápa is hangsúlyozta: az élet több s nagyobb, mint a tanítás magyarázata. 

Annál is inkább, mert az eucharisztia az Úr (titkainak) ünneplése, a vele való közösség közös öröme. 

 Ferenc pápa szavai igazi ajándékot jelenthetnek a vegyes házasságban élő testvéreinknek és 

mindnyájunknak. 

(Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: D. Szebik Imre) 

 

 

 

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért 
Óbuda, 2016. január 18-22. 
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18. hétfő,       17 óra Evangélikus Templom  

1033 Dévai Bíró Mátyás tér 1. 

Igehirdető: Tercsi Zoltán római katolikus pap 

19. kedd,       17 óra Szalézi Kápolna 

1032 Bécsi út 175. 

Igehirdető: Csaholczy László református lelkész 

20. szerda, 

     

     Felnőttek  17 óra 

     Ifjúság      19 óra  

Metodista Gyülekezeti Központ, 

1032 Kiscelli utca 73. 

Igehirdető: Jakab Béla evangélikus lelkész 

Igehirdető: Dr. Füzes Ádám római katolikus pap 

21. csütörtök,17 óra Református Templom 

1033 Kálvin köz 4. 

Igehirdető: Bajzáth Ferenc római katolikus pap 

22. péntek,    17 óra Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia 

1023 Bécsi út 32. 

Igehirdető: Pásztor Zsófia metodista lelkész 

 

 



 

 
egyházközségünk presbitériumának 2016. január 12-én megtartott ülésről 

 

A munka a presbitérium tagjainak előre kiküldött napirendet követte az alábbiak szerint. 

1.) Áhítat. (Jakab Béla, ApCsel20,28 alapján) 

2.) Felújítási tervek 2016-ra, költségvetési háttérrel együtt (Kaposi Attila) és az aktuális pénzkészlet az egyházban, 

alapítványokban (Petrics Andorné). 2016-ban a legfontosabb feladatok: csapadékvíz elvezetés a templomkertből, 

aknával visszacsapó szelep beépítése a vízbetörés megakadályozására, a templom és a gyülekezeti ház ürömi kő 

burkolatának impregnálása víztaszító anyaggal, alpinista technológiával, a sekrestye beázásának megszüntetése. Ezen 

munkák költségigénye 4,6-4,8 millió forint. Jelenleg ennek töredéke áll rendelkezésünkre. Pályázunk, de számítunk 

híveink adakozására is. 

3.) Elszámoló és tervező PR ülés időpontja és a felkészülés menetrendje (Petrics Andorné és Dr. Győrfi Károly). Ez 

a presbiteri ülés 2016. március 8-án lesz. Megbeszéltük a felkészülés súlypontjait. 

4.) Presbiter választás előkészítése, menete (Jakab Béla). A presbitérium úgy határozott, hogy a lemondott presbiter 

(Kréth Csabáné) helyére presbitert választ a gyülekezet, és egyidejűleg két pótpresbitert is választ. Ilyen tisztség nálunk 

eddig nem volt, pedig erre lemondások eseteire és a 2018-as tisztújításra történő felkészülés érdekében szükség van. 

Számítunk a gyülekezet támogató együttműködésére. 

5.) Egész évet átfogó súlyponti feladatok, felelősökkel (Dr.Győrfi Károly). A presbitérium megállapodott, hogy 

napirendre tűzi a gyülekezettörténet második kötetének megírását, az Óbudán szolgált lelkészek arcképcsarnokának 

létrehozását a sekrestyében, a gyülekezet történetét bemutató állandó kiállítás létesítését a Dévai Bíró Mátyás Közösségi 

Központ nagytermében. Kijelöltük a témák felelőseit. 

6./ Aktuális pályázatok (Kaposi Attila, Hunyadi László, Dr. Győrfi Károly). Még sok pénz hiányzik felújítási terveink 

megvalósításához. Ezért pályázunk több helyen is. 

7./ Egyebek. A wittenbergi kirándulás tervezéséről és egyéb időszerű kérdésekről konzultáltunk. 

Dr. Győrfi Károly felügyelő 
 

 
 

 

Adj nekünk igazi alázatot, hogy hangodat meghalljuk.  Adj igazi készséget, hogy hívásodat elfogadjuk.  Segíts 

bennünket, hogy kigyógyuljunk a széthúzás és meg nem értés betegségéből. Add, hogy szereteted által 

megerősödve szeretetben munkálkodhassunk mi is egyházad egységéért. Bátoríts minket, hogy ezt az egységet 

szent Fiadban, Krisztusban keressük, s úgy legyünk, mint ahogyan Jézus is egy benned. Jézus nevében kérünk. 

                                                                                    Ámen. 

 

   

 

 
 

 

 

 


