
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ézs 60,2) 

 

 A Szentlélek kettős tüzes lángnyelvek formájában jelent meg a tanítványokon, számol be a pünkösdi 

tudósítás. Ezt a csodálatos jelenséget a művészek meg is próbálták ábrázolni, de az ábrázolás alkalmával 

olyan furcsa volt a két lángnyelv a tanítványok homlokán. Mondhatnánk groteszk volt. Láthatóan ott volt, de 

furcsa is egyben.  

 Isten ott ragyog fölöttünk! A láthatatlan irgalmas Isten, a föld és az ég Ura ragyog fölöttem. Jézus a 

megdicsőülés hegyén átváltozik, teljes egészében ragyog és fénylik. Péter, Jakab és János ámulattal és 

félelemmel nézik a jelenséget. Milyen is lehetett az a ragyogás? Nem egy szemet kápráztató hatalmas 

halogén lámpára gondolok és annak vakító fényére, hanem arra a ragyogásra, amikor a napba nézünk, és 

csak fényt látunk a már lecsukott szemünkkel. Azt szoktuk mondani, hogy megvakított a nap.  

 Isten ragyogása nem tehet bennünket vakká, mert éppen rajtunk, életünkön válik igazán láthatóvá. 

Úgy, ahogyan éljük a mindennapjainkat, amiként kezeljük konfliktusainkat, ölelünk és simogatunk.  

 Ma délelőtt nem tudtam kiállni az autóval. Egy gyönyörű japán gyártmányú „csoda” gépjármű elállta 

a kijáratot. Ez Budapest mondhatnánk, kevés a parkoló. A vicces dolog, hogy ezen az autón kívül egy sem 

parkolt előttünk. Miért nem szóltam neki? A tulajdonos kötelességtudóan parkolójegyet vett, és elment 

intézni ügyeit. Mit tehettem volna? Elvontattatom! Furcsa kép! Egy lelkész áll a kapu előtt és várja, amíg 

elviszik a másik autóját. Mit fog szólni a kárvallott? Nem tettem meg, arra gondoltam, hogy a fiam 

születésnapján nem fogok senkivel sem perlekedni, jogos vagy nem jogos helyzeten vitázni. Ismerve a 

budapesti emberek vérmérsékletét, inkább támadnak, mint bocsánatot kérnek. Jó ez a nagy betűs Egyháznak. 

Elmaradt két hittanórám, majd bepótolom.  

 Mit éreztem? Belső nyugalmat! Először egy kicsit háborgott még az igazságérzetem, de utána teljes 

csend. Távol álljon tőlem, nem magammal akarok dicsekedni, hanem Isten ragyogásával. De jó volna sok-

sok élethelyzetben így tudni viselkedni. Kő és kenyér, alsó ruha, felső ruha, útra kényszerítés – Jézus 

felkészített az ilyen helyzetekre. De mi gyakran elfelejtjük a „protokollt”. A repülőgép felszállása előtt a 



pilóták végig futtatják a protokollt, azaz leellenőrzik, hogy minden rendben van, minden helyesen működik. 

Talán nekünk is elő kellene vennünk minden indulás előtt a „jézusi protokollt”! 

 És ha nem érzed az Isten ragyogását? Ne aggódj miatta, ott van az minden helyes tettedben, szíved 

minden dobbanásában. Csak vigyázz, ne a magad dicsőségét keresd, hanem az Úrét! 

Jakab Béla 
 

 
 

 

                   

Farsangoló 
 

Elegünk van már a télből, 

Hóból, fagyból, hideg szélből, 

Jöttünk vígan maskarában, 

Tél bosszantó maszkabálba. 

 

Szóljon zene síppal,dobbal, 

Fusson a tél vándorbottal! 

Jöjjön tavasz hívó szóra, 

Házunk előtt nyíljon rózsa! 

Aki itt van, mind erre vár, 

Kezdődjék már a karnevál! 

 

 

 
 A farsangi időszak vízkereszt napja (01.06.) és hamvazószerda napja közé esik, vagyis a 
húsvétvasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart. Mivel húsvét mozgó ünnep, ezért a farsangi 
időszak vége is változik évről-évre. 

 A farsang a télűzés, gonoszűzés, tavaszvárás, párválasztás, lakodalmak időszaka. A magyar 
farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A hangoskodás, lármázás, rendbontás miatt azonban 
az egyház és a világi hatóságok üldözték ezeket a szokásokat, de ennek ellenére  fennmaradtak. 
Számos népszokás, termékenység-, termésjóslás köthető a farsanghoz. Pl. Jászdózsán úgy tartották, hogy 
ha húshagyó kedden csillagos az ég, akkor sok tojás lesz, a Mura-vidéken megverték a gyümölcsfákat, 
hogy sokat teremjenek. 

 A legtöbb népszokás a farsang utolsó három napjához – farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyó 
kedd – a „farsang farkához” köthető. Valójában a farsangi készülődés már elkezdődött a farsangvasárnapot 
megelőző csütörtökön, az ún. kövércsütörtökön, amikor zsíros ételeket fogyasztottak a bőséges termés, 
kövér disznók reményében. (Ezt a szokást a vendéglátásban torkos csütörtökként élesztették újra az utóbbi 
években, de tévesen hamvazószerda utáni csütörtökre teszik.) 

 Farsangi szokás volt a köszöntés, jókívánságmondás is, amikor adományért cserébe bő termést, jó 
egészséget, sok sikert kívántak a gyerekek, köszöntők a háziaknak. De többnyire ekkor rendeztek álarcos, 
jelmezes felvonulásokat, lakomákat, „batyus” bálokat, táncmulatságokat is. A mulatságokat a fonóban vagy 
a kocsmában tartották, és jelentős szerepük volt a párválasztásban. 
Ha a farsangi időszak végére férjhez adható lánynak nem akadt 
párja, vénlánynak csúfolták.  

 A farsangi időszak jellegzetes étele pl. a fánk és ennek 
különböző változatai (pl. forgácsfánk, csörögefánk), a rétes, a 
kocsonya, disznótoros ételek, és egyéb káposztás, húsos, zsíros 
ételek. Az ételek elfogyasztásának mágikus erőt tulajdonítottak 
(bőséges termés, az állatok gyarapodása, gyógyító erő).  Farsang 
utolsó napján, húshagyó kedden lezárták a farsangot és a telet, ha 
megmaradt valamilyen húsétel, még ezen a napon elfogyasztották. 



 A farsangi népszokások (köszöntők, dramatikus játékok, álarcos/jelmezes alakoskodás) nemcsak 
az adománygyűjtést, szórakozást szolgálták, hanem az egyén és a közösség sikerességét igyekezetek 
befolyásolni mágikus módon. 

 (Forrás: Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások,  
Planétás Kiadó 1997) 

 

 Kedves Testvérek! 

 A 2016. szeptember 17-én templomunkban megtartott Dévai-konferencián elhangzott előadások 

videói felkerültek honlapunkra, itt:  

obuda.lutheran.hu/Menü/Videók a Dévai konferenciáról megtekinthetők. 

 Szeretettel ajánljuk figyelmükbe. 

 

 

 

 

  Heti rendszeres programjaink: 

    Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

    Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

    Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

    Csütörtök 15,30 és péntek 15,00 – konfirmációi oktatás. 
 

 

 

 

 

aki egyházat gyűjtöttél magadnak a világ Világossága, Jézus Krisztus által: könyörgünk hozzád evangélikus 

egyházunkért. Add, hogy gyülekezeteinkben tisztán hangozzék az ige, és ezáltal növekedjék a hit. Áldd meg 

egyházunk vezetőit a Te mindeneket megvilágosító igéddel, hogy akaratod szerint töltsék be felelős 

szolgálatukat. Építsd általuk tovább az egyházak testvéri kapcsolatát, használd fel munkájukat a népek közötti 

megbékélés szolgálatában. Könyörgünk népünkért, vezetőinkért. nyugodjék meg áldásod munkánkon. Őrizd meg 

az egész emberiséget a háborútól, a nyomorúságtól, a pusztulástól. Engedd, hogy békében éljenek 

a népek egymás mellett, és megértéssel támogassák egymást. Erősítsd a gyengéket, betegeket, vigasztald a 

gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és tanítsd meg irántad való hálaadásra az örvendezőket. Légy az egész 

világ Világossága, és állíts minket a világosság szolgálatába, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 

 

 

 
    


