
 
 

 
 
 

Jézus mondja: 

  
  

(Jn 16,22) 

 
 Valószínűleg sokakkal egyetértéssel mondhatom: én nem szeretek búcsúzni. 

 Most ősz-előn nem szeretek búcsúzni a nyártól, a nyaralástól, a szünidei lustálkodástól, és a lassan már 

sárgulva hulló falevelektől. Nem szeretek búcsúzni a tárgyaimtól sem. Az eltörtektől, a divatjamúltaktól, a már 

semmire sem jóktól is nehezen válok meg. 

  A búcsúzás mindig szomorú, mert hiány és veszteség következményét jelenti.  Mint egy szomorkás 

patak, úgy csörgedezik Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk című verse.  

„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 

Az éjtől reggel, a nappaltól este, 

A színektől, ha szürke por belepte, 

A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 

A hangtól, mikor csendbe halkul el,… 

Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. …” 

 Nehezebb és szomorúbb a búcsúzás, ha nem tárgyainktól, álmainktól, nappalainktól, lángjainktól 

búcsúzunk, hanem emberektől. Mert rossz, hogy elmegy, rossz, hogy távol van tőlem, rossz, hogy nem 

láthatom-hallhatom, s talán aggódom is érte. 

 Különösen fáj, ha közeli, szeretett hozzátartozó megy el. Hiánya és vesztesége óriási, mert olyan jó 

lenne vele lenni! Mert vele lenni megnyugtató, mert vele lenni reményteljes és várakozásokkal teli, vele lenni 

sohasem unalmas, mindig élménydús. Jó vele lenni, mert kérdéseimre tudja a választ, jó vele lenni, mert 

sohasem hangos, mindig halk, mégis erőt adó. Olyan jó lenne vele lenni, mert mindig figyel rám, olyan jó lenne 

vele lenni, mert sohasem feddő, hanem mindent mindig szeretettel elsimító.… és most elment, s vele tűnt 

biztonságom is. 

 Az evangéliumok egyértelmű tanúsága szerint jó volt Jézussal lenni! Jó volt a vele együtt 

munkálkodóknak és a pusztán szemlélőknek is, jó volt a vele beszélgetőknek és az őt hallgatóknak is, jó volt a 

közelében lévőknek és a távollévőknek egyaránt. 

 A Jézussal való együttlét örömére való rácsodálkozás azóta sem szűnt meg. A Jézussal való együttlét 

örömét élhetjük át a „belső szobánkban” a Biblia lapjait olvasva, énekeket énekelve, imádkozva… A Jézussal 

való együttlét örömét élhetjük át gyülekezeti alkalmakon, istentiszteleteken, hittanórákon, bibliaórákon, ifi 

alkalmakon, a családos együttléteken … 



 Hogyan lehetett Jézustól búcsúzni?!  

 Hogyan élték, vészelték át a tanítványok?!  

 Talán úgy, ahogy mi. Jézus ígéretének valóságában bízva: „ismét látlak majd titeket, és örülni fog a 

szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” 

 Jövel Uram Jézus. 

Vilmos Andrea 

 
 

Aranyosi Ervin 
 

 
 

Lám, a megfáradt fák 

levelüket ejtik, 

a nyár üde zöldjét 

végképp elfelejtik. 

Harmatcsepp a könnyük, 

hajnalban zokognak, 

meghajolnak szélnek, 

múló évszakoknak. 

 

Színes levelekkel 

takarják a földet, 

színpompás varázzsal 

búcsúzkodnak tőled. 

Ha lehull a levél, 

álom száll a fákra, 

színes avarszőnyeg 

terül a világra… 

 
 

 

Digitális Tízparancsolat 

 

 

Fabiny Tamás püspök digitális korra alkalmazott tízparancsolat-parafrázisa 

I. rész 

 

1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened!  

  Ne váljék a technika, a számítógép, az internet a te isteneddé – egyedül Istent kell félnünk és szeretnünk. 

 

2. Ne vedd hiába Istened nevét! 
 Isten neve az, amelyet megszólíthatunk, a név pedig mindig a kommunikációt, a kapcsolatot segíti elő. 

 Kísértés a digitális világában, hogy anonim módom próbálunk meg beszélni és közlekedni. A 

 legnagyobb veszély az anonimitás, mert „az arctalanság arcátlanná tesz” (Kocsis Fülöp görögkatolikus 

 püspök). Ne vegyük hiába Isten nevét és az ember nevét sem. 

 

3. Szenteld meg az ünnepnapot! 
 Legyen internetmentes, számítógépmentes, telefonmentes napunk, amikor megengedhetjük magunknak 

 az el nem érhetőség luxusát. Adjunk lehetőséget arra, hogy csöndben és békében, internetmentesen 

 töltsünk időt. 

http://kotoszo.blog.hu/2017/02/11/digitalis_tizparancsolat


4. Tiszteld atyádat és anyádat! 
 A digitális világban is gondoljuk arra, hogy nemzedékek láncolatának össze kell kapcsolódnia. 

 Megható, amikor egy generáció fiatalabb tagjai tanítják az idősebbeket, nagyszülőket internetezni. A 

 tévénézés valaha családi esemény volt, ma egy monitort egy ember néz, jó lenne visszahozni a közös 

 élményt. 

5. Ne ölj! 
 Az internet nagy kísértés az ölésre – ölni lehet szavakkal, brutális szándékokkal, meghekkelve valamit, 

 ölni lehet a legtöbb jó eszközt rossz szándékkal keresztezve. 
Kötőszó – 2017. február 11. 

 

 
 

 

 

 Gyülekezeti hittan –  hétfő 17 óra. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 Konfirmációi oktatás és ifjúsági óra –  szervezés alatt.  

 

 
szeptember 15-23. 

 

Mottó: 
 

 
 

Szeptember 21-én várjuk testvéreinket az Ars Sacra hét rendezvényei között  

az immár hagyományos templomi sétára. 

 

Találkozó: 

szeptember 21-én 17.00 órakor, Szent József Kápolnában.  

Itt kezdjük a látogatást,  

majd a Református, az Evangélikus végül a Metodista Templomba megyünk,  

ahol egy kis ráadás zenével várnak a metodista fiatalok. 

 

Időtartam: 17.00-19.30 

Sétaút: 2,1 km 

 

A részletes programokról tájékozódhat az Ars Sacra Fesztivál honlapján: www.ars-sacra.hu 

 
 

 
 

 
 

Hálát adunk, hogy szent igédet közöttünk is hirdetteted.  

Kérünk, világosítsd meg szívünket Szentlelkeddel, hogy szent igédet megbecsüljük,  

mindennél szükségesebbnek tartsuk, örömest hallgassuk, életünkkel kövessük,  

és így eljussunk az örök üdvösségre, az Úr Jézus Krisztus által.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 



 

 
 
    
 


