
 

 

 
 

 

 
(2Kor 4,8-9) 

 

 
 

 Igénk a mai vasárnapra kirendelt újszövetségi szakasz. Megdöbbentő. Tele van negatívummal: 

szorongatás, kétségbeesés, üldözés, elhagyottság, eltiprás. Tényleg rólunk van szó? Mennyiben érint bennünket, 

óbudaiakat ez az igeszakasz? Szabadság van, a kormányzat támogatja az egyházakat, mondhatnánk áldott 

helyzetben élünk itt, e kicsiny országunkban. Ebben a védett helyzetben az egyház mégis szitokszóként 

szerepelhet az egyik párt kampányában. Fájt hallanom a vádakat, és látni a Deák téri evangélikus templom 

tövében a tüntetők plakátjait, amelyeken a „papok távozását” követelik az iskolából. Több szöveget nem 

idéznék, mert a számítógép billentyűzete lefagyna. Mit is viszünk be az iskolákba mi, „papok”? Az 

evangéliumot, a békét, a szeretet és az ezek által történt csodákat. Kicsik és nagyok megnyugvásra és szeretetre 

lelnek általa. Családok találnak közösségre a gyülekezetekben.  

           Nem volt ellentüntetés, mert Krisztus gyermekei másnap nem vonultak fel, hogy megvédjék papjaikat, 

az egyházakat, azok munkáját, a Jézus Krisztustól kapott feladatuk elvégzését. Az egyházak és gyülekezetek 

némák maradtak! Félünk? Kitől és mitől?  

          Vicces kezdeményezés indult néhány éve a világban: hívd meg a papodat egy sörre. Nem 

alkoholizmusra biztatnak, hanem a papokkal és lelkészekkel való törődésre, beszélgetésen keresztül. Engem is 

meghívtak katolikus testvérek.  

           Kiállnánk-e nyíltan egy képzeletbeli tüntetésen a lelkészünk, egyházunk, az Anyaszentegyház mellett? 

Biztos vagyok abban, hogy ha rendeznének ilyet, sokan lennének ott, de sokan hiányoznának. Kik is? Például 

az iskolai hitoktatásban részesülő gyermekek szüleinek a többsége. Talán a pillanatnyi elfoglaltság, a hosszú 

hétvége, a sportrendezvény lennének a megnevezett indokok.  

 Azok hiányoznának, akiknek a szívét még nem érintette meg a krisztusi szeretet és béke, akik bár látják 

gyermekük hitoktatáshoz és hitoktatóhoz való ragaszkodását, de nem lépik át a templom küszöbét a sokadik 

meghívás ellenére sem.   

 Én sem számíthatnék sokak támogatására.  

 És a tiétekre kedves olvasók?  



          Vagy ez csupán politika, és az egyház ne politizáljon? Ezt is hirdették már plakátokon. Krisztussal a 

szívben lehet majd olyan pártra szavazni, amely az egyházak működését korlátozná, és a „papokat” kizavarná 

az iskolából? Nagy a félelmem, hogy sok ilyen magát keresztyénnek valló szavazó lesz a választás napján.  

         Pál apostol is csóválná a fejét, hogy nem tudunk élni a történelem helyzetének lehetőségével. És mit 

mondjanak azok, akik ma a harmadik évezredben is naponta tapasztalják az ige sorainak igazságát, és nem 

esnek kétségbe? Mert Krisztus gyermekei soha nem lesznek elhagyottak és elveszettek. Maga Krisztus vigyáz 

rájuk, gondot visel róluk. Rólad is testvérem, akinek komoly feladata van bizonyságot tenni Krisztusról, 

egyházadról és az egész kereszténységről. Legyél bátor, véleményed legyen határozott, és ehhez Pál apostol 

hitvallását helyezem a szívetekre: „Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Rm 14,8b) 

Jakab Béla 

 

 

 

Böjt 3.  vasárnapja 
 

 

       

(Zsolt 25,15) 
 

 

Egyházközségünknek a 2018. február 25-én megtartott tisztújító közgyűlésén 

a 2018-2022-re megválasztott 

 

Hunyadi László – felügyelő 

Kaposi Attila – gondnok 

Petrics Andoné – pénzügyi vezető 

Gyimesiné Szabó Réka – jegyző 

Kocsis Ildikó – műszaki karbantartás 

Révay Nóra – ifjúság, pályázatok 

Dobos Attila – iratterjesztés 

Farszky Péter – elektronika, karbantartás 

Hanzély Tibor – hivatali ügyek 

Sebestyén László – missziói felelős 

Sík Csaba – diakóniai felelős 

Süle László – önkormányzat és pályázatok 

Zsigmondy Ákos Pál – nyilvántartás, rendszergazda, 

Horváth Ákos – pótpresbiter. 

 

   

Dr. Győrfi Károly – elnök, 

tagjai: Balogh Miklósné és Sebestyén Lászlóné. 

 

Gyülekezeti PÉNZTÁROSNAK megválasztott: 

Jakab Edina 

 



 

A bárány hordja csendesen 

Földiek minden vétkét. 

Vállalja tisztán, bűntelen 

Bűnösök bűnhődését. 
 

Elindul, hordoz szenvedést,  

Gúnyt, halált, átkot, megvetést, 

Nem kíván könnyebbséget. 
 

Elvisel, hordoz bűnt és bajt, 

Golgota fáján kínt és jajt, 

És szól: Eltűröm érted! 
 

Paul Gerhardt (1607-1676) EÉ 370,1. 

 

  

 

    

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

– iskolai: az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 
 
 

  

  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

     – az új presbitérium és tisztségviselők beiktatására, és 

     – a március 15-i megemlékezésünkre – március 11-én, az istentisztelet keretében, valamint 

     – a közös ebédre. Süteményeket szívesen fogadunk. 

 

 

 

 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, 

hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. 

Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm drága vére: 

tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. 

Ámen. 
 

 (Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 
 

 
 

 


