
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 (Dán 9,18) 

 

 

 Kik is vagyunk? Bűnös emberek! Mi a bűnünk? Engedetlenek vagyunk Istennel szemben! Miben 

nyilvánul ez meg? Nem azt tesszük, amire elhívott minket, amiért feláldozta a Fiát! Szeretünk bűnösnek 

lenni? Elismerjük-e ezt önvizsgálatot tartva? Én nem vagyok, de a másik… Ismerjük ezt a gondolkodási 

fajtát. A másik a rossz, ő ilyen, olyan, amolyan.  

 Valami visszatart bennünket Istentől, szolgálatától, követésétől. Ennek ellenére érezzük, hogy ez 

nem játék, valamit tenni kellene. Utána indulni?  Mi fog történni az úton? Megváltozhatom. Vele egy úton, 

sok változást hozhat. Nem tehetem többé azt, amit előtte bátran elkövettem. Meg kell változnom, hátat 

fordítani a múltnak, az előtti énemnek. 

 Félünk a változástól. Érezzük, hogy Jézus közelében van valami magasztos, felemelő. De 

mindennap, életem minden dolgos- és szabadidejében vele lenni? Idegen nyelvű vendégemmel foglalkoztam 

a héten, Influ Enzá-val. Kedves vendég, kiszámíthatatlan ugyan, korán jön, és nem lehet tudni távozásának 

idejét. Nem szószerinti rossz vendég, örömöt is képes hozni, a legjobb ajándéka a hirtelen kapott szabadság. 

Ám nem lehet hasznos dolgot tenni, mert az olvasáshoz fáj az ember feje stb. Filmeket néztem. Régieket és 

újakat, néha bele is aludtam. 

 Az egyik filmben szó volt a cirkuszosok életéről. Ma is sokan lenézik őket, pedig akárki nem lehetett 

egy neves akrobata vagy idomár család új tagja, akárki nem udvarolhatott a lányoknak. Mára sem sokat 

változott a helyzet. Együtt élnek néhány négyzetméteren, az udvar a külvilág, a szomszéd egy idegen náció 

képviselője. Egész nap együtt lenni. Nincs menekülési útvonal. Együtt tudnánk lenni egész nap 

családunkkal, szeretteinkkel, akikért állítólag életünket is odaadnánk? És Jézussal? Egész nap!? 

 A másik gondolatot a többször is látott, de alaposan nem követett Forest Gump című film nézése 

közben találtam. A főszereplő férfi gyermek-felnőttkori barátja, majd gyerekének az anyja elrohan a 

gyermekkora házához. A ház már üres, a rendező nagyon finom eszközökkel utalt arra, hogy a lányt apja 

molesztálta. Köveket ragad és elkezdi dobálni a házat, néhány hangos robajjal célba talál, de elfogynak a 

kövek. Forest a gyengeképességű férfi megállapítja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kevés a kő. 

Vagyis nem tudjuk érzelmi viharainkat véghez vinni. Kellene még néhány, de nincs.  



 Elfogynak az érveink, erőnk, és nagyon gyengének érezzük magunkat. Hová, vagy mivé lett az 

erőnk? Létezik azonban orvosság, megoldás. Jézus az, aki szembesít bennünket életünkkel, aki segít 

ráeszmélni, kik is vagyunk valójában, nélküle senkik és semmik. Ő képes változtatni rajtunk, meghallgatja 

könyörgésemet, életem részévé válik. Ő az, aki kiveszi a követ a kezemből, aki segít összekulcsolni azt, 

hogy felismerjem, nem kövekre van többé szükségem, hanem az ő törődő szeretetére. 

Jakab Béla 

 

 

Florian Schmidgall – fordította Jakab Johanna 

 

 Lutherrel ebben az évben sok pénzt lehet keresni. Úgy néz ki, hogy mindenhol jelen van. Az elmúlt 

években már megjelent: újságokban és folyóiratokban, Tv-ben, játékban, tollon és cukorkán úgy, mint 

Playmobil és játékbábú, illetve sütőpor keverék. A könyvipar különösképpen el van halmozva Lutherrel és a 

reformációval. Ezekben a boltokban sok komoly, de emellett számos kevésbé színvonalas publikáció is 

megtalálható. 

 A kiadók Lutherben egy vélhető aranybányát fedeztek fel. Bizonyos címek még hiányoznak, mint: 

„Főzz Lutherrel, 95 Recept”, „Lábápolás Lutherrel, 95 tipp & trükk”, „Megint a túlsúly, 95 fogyókúrás 

tipp”. 

 Ez szinte a közömbösségig vezet. Már többször hallhattunk reformációi fáradságról, még azelőtt, 

hogy beharangozták volna a Luther-évet. Valahogy ki kell bírni október 31-ig anélkül, hogy tele együk 

magunkat Luther-süteménnyel, vagy telítődjünk a média sugározta reformációról alkotott véleményekkel. A 

reformációig Luther jelenléte mindenhol valóssággá fog válni. Ez olyan, mint a foci világbajnokságnál, az 

ember érdeklődik-e iránta vagy sem, egy úton mindenképp szembe találkozik vele.  

 Alapvetően kár ezért. Először is, mert a reformációnak és Luthernek vitathatatlan fontossága volt és 

van az ország és a világ számára. Másrészt, mert Luther és a reformáció teológiai és történelemtudományi 

szempontokból érdekes témáknak hangzanak. Hogyan küzdhetünk ez ellen a telítettség érzés ellen? 

 Minden butaságot és a marketinget félretenni és a személyes, vagy szakmai érdeklődést egyszerűen a 

tematikához mérve kezelni? Ha ez nem elég, barátkozzunk meg a ténnyel, hogy október 31-e ebben az 

évben kivétel nélkül országszerte ünnepnap – és ezt kinek köszönhetjük?  

(Forrás: Ruprecht Heidelberger Studentenzeitung Január 2017 – 166. szám 1. o.) 

 

 
 

 A gyülekezet presbitériuma – előzetesen meghirdetett napirenddel – január 24-én ülést tartott. 

Lelkészünk áhítata (Mt 8,27) után a maraton, háromórás ülés súlypontjait az alábbiakban emelem ki. 

 Lelkészünk a reformáció 500 éves évfordulójáról megemlékező, egyházközségünket érintő 

eseményeket foglalta össze. Ezek: 2017 nyarára el szeretnénk készíteni egy, a gyülekezetünk történetét 

bemutató állandó kiállítást, és elkészülne parókus lelkészeink arcképcsarnoka, valamint októberre 

megjelentetnénk a gyülekezet történetét napjainkig bemutató könyvet is. Az októberi öt vasárnap 

mindegyikén, az istentiszteletekhez kapcsolódva, a reformáció egy-egy epizódjáról lenne rövid előadás. A 

szervezés (előadók, igehirdetők, testvéregyházak) megkezdődött. 



 A presbitérium úgy foglalt állást, hogy az erdélyi (Zajzon) testvérgyülekezetünk meghívásának 

eleget téve 2017-ben, egyeztetett időpontban autóbusszal megyünk, és ehhez több napos erdélyi programot 

is kapcsolunk. Amint végleges lesz az időpont és a program, hirdetni fogjuk. A finn (Helsinki) 

testvérgyülekezet is hívott bennünket, de ennek a hívásnak 2017-ben nem tudunk eleget tenni. Talán 2018-

ban. Tervezünk egynapos, buszos gyülekezeti kirándulást is a közösségépítés érdekében. Ezt is időben 

hirdetni fogjuk. 

 Áttekintettük a 2017-re tervezett – részben 2016-ról áthúzódó – felújítási, beruházási munkákat. Ezek 

a következők: A beázott sekrestyetető rendberakása, a templombejárat feletti tetőrész cseréje, az alagsorban 

és a lelkészlakásban lévő kazánok cseréje a biztonságos füstgázelvezetés megoldásával együtt. Zászlótartó 

rúd állítása a templom előtt, a templomkert kapujának bővítése. A munkákról, a bekerülési összegekről, az 

adakozásról a március végi közgyűlésen adunk tájékoztatást. 

 A presbitérium foglalkozott az alapítványok helyzetével, és a 2016-os pályázatok – összesen 

négyféle –elszámolásának kérdéseivel is. A presbitérium elhatározta, hogy a gyülekezeti tagnyilvántartást 

frissíti, napi használatra alkalmassá teszi. 

 A legközelebbi presbiteri (zárszámadó, tervező) ülést március 7-én, a gyülekezeti közgyűlést március 

26-án tartjuk. 

Dr. Győrfi Károly felügyelő 

 

 
 

Kedves Gyerekek! 

Tudjátok-e, hogy a mai, hetvened vasárnappal kezdetét veszi a 

Húsvéti ünnepkör? 
 

AA  bbööjjtteellőő  hháárroomm  vvaassáárrnnaappjjaa  
– hetvened, hatvanad és ötvened vasárnapja – már húsvéttól számítja vissza az időt. 

AAzz  öött  bbööjjttii  vvaassáárrnnaappoonn  
Jézus kereszt felé vezető szenvedésútját hirdetik az igék. 

VViirráággvvaassáárrnnaapp  
Jézus jeruzsálemi bevonulásának napja. 

Nagycsütörtök 
az úrvacsora szerzésének ünnepe. 

NNaaggyyppéénntteekk  
Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja. 

HHúússvvéétt  
a legősibb keresztény ünnep, Jézus diadalmas feltámadásának napja. 

AA  hhaatt  hhúússvvéétt  üünnnneeppee  uuttáánnii  vvaassáárrnnaapp  
húsvét örömét hirdeti. 

 

Készüljetek az ünnepre! 
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    Heti programjaink: 

     Hétfő 17 óra – gyülekezeti hittan. 

     Iskolai hitoktatás órarend szerint. 

     Szerda 10 óra – a bibliaóra. 

     Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

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

 

 
 

 

 

Vétkeztem ellened és büntetésedet érdemlem. 

Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. 

Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok, hetvened vasárnap) 

 

 

 

 
 


