
 
 

 
 

 

 
 Győzni szeretnénk. A nyertesek oldalán állni és átélni a sikert, és ami ezzel jár: tapsot, elismerést, vagy 

hátba veregetést. Ez a vágya minden sportolónak, és mindenki másnak, aki összeméri magát valakivel, vagy 

valakikkel: erőben, tudásban, gyorsaságban, vagy ügyességben. Lehet nemes ügyért is futni, ahogy pl. Ádám is 

teszi, aki futásával gyűjt a rászorulóknak még fájdalmak árán is. 

 Furcsa lenne azonban olyan hozzáállás egy versenyzőtől – hogy előre feladja a harcot, vagy beletörődik 

egy esélytelenségbe. Így értelmetlenné válna maga az egész verseny is. 

 Sokszor magunkat is ilyen „versenyzőknek” érzem, amikor Jézus követőiként, nap-mint nap, helyt kell 

állnunk sok-sok élethelyzetben. Helyt kell állnunk lelkészként, hitoktatóként, szülőként, nagyszülőként, 

persbiterként, felelős gyülekezeti tagként, és bizonyságot kell tennünk a ránk bízott gyermekeknek, a 

munkahelyünkön Jézust még nem ismerőknek, vagy épp a családunkban kell Jézushoz szeretnünk egy 

családtagunkat. 

 Amikor nemrég elindult a tanév, új lendülettel és lelkesedéssel tettük meg az első lépéseket az 

iskolákban, és tartottuk meg az első hittanóráinkat. Hívogattunk a gyülekezetbe is, készültünk jó programokkal, 

finom ételekkel és szeretettel, és vártuk a családokat tanévnyitóra, és a mögöttünk lévő családi hétvégére. Az 

egyik szemünk örült, hiszen a három gyülekezeti alkalmon itt volt 40 gyermek, a másik szemünk sírt, mert 100 

gyermeket tanítunk, és ebből a többség még nem talált ide a templomba és a gyülekezetbe. Lehetne úgyis hozzá 

állni: de hiszen ez a realitás! Ugyan mit várhatnánk többet? De akkor eleve az esélytelenek hozzáállásával 

állnánk neki a futásunknak.  

 A heti ige segíthet, hogy ne adjuk fel! Segíthet, hogy úgy fussunk végig ezen a héten, tanéven és egész 

életutunkon is, hogy minden, ami felülről született, legyőzi a világot, és ez a felülről született, Szentlélektől 

kapott ajándék nem más, mint a hit hajtó ereje, amely már most tudhatja, hogy győztes lesz! Mert Jézus 

győzött, és Ő általa mi is győztesek lehetünk! Jézushoz szerethetjük a ránk bízott gyermekeket és szüleiket! A 

gyülekezet közösségében megtapasztalhatják, milyen jó közösségben megélni a hitünket, és megerősíteni 

egymást a szeretetben, megmártózni az örömben és megtapasztalni az igazi békességet! Ezért a felülről 

született hitért imádkozzunk, hogy ajándékként végig segítsen bennünket ebben a nemes küzdelemben!  

Bajuszné Orodán Krisztina 



 

   
 

Ó, segíts győzni, míg elnyerem nálad 

Egykor a győzelem drága jelét, 

S új, örök énekem majd zengve árad, 

Új nyelven, ujjongva száll tefeléd! 

Hős karod akkor én vég nélkül zengem: 

Légy áldva, Jézusom, mert győztél bennem! 

Légy áldva, Jézusom, mert győztél bennem! 
 

Johann Heinrich Schröder 1667-1699 (német). 

 

 

   
 

Digitális Tízparancsolat 

 

 

Fabiny Tamás püspök digitális korra alkalmazott tízparancsolat-parafrázisa 

II. rész 

6. Ne paráználkodj! 
 Az internet kísértés is – a pornográfia soha ilyen könnyen nem jutott el a nemzedékekhez – ennek 

 veszélyeiről is őszintén kellene beszélnünk. 

7. Ne lopj! 
 Csak jogtiszta szoftvert használj, csak jogtiszta tartalmat tölts le – egyházon belül hányszor szegjük meg 

 ezt? 

8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 
 Nagyon könnyen lehet hazugságokat, tévinformációkat, csúsztatásokat továbbítani. Mennyi hate mail-t 

 (gyűlöletmélt) kapunk és adunk nap mint nap? Mennyi rágalmazást, gyűlöletet fogalmazunk meg a 

 világhálón arccal vagy arctalanul? 

9. Ne kívánd felebarátod házát! 
 Ne kívánd felebarátod számítógépét, kütyüjét! Fejleszteni szükséges, de irigység, kapzsiság nélkül. 

10. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát! 
 Mindenki maradjon meg jó érzéssel azon a területen, amely neki adatott, fejlessze azokat a 

 tálentumokat, amelyeket kapott, használja azt a hálózatosságot, amely a rendelkezésére áll. 

 
Kötőszó – 2017. február 11. 

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


   

   
 

 

 

 Gyülekezeti hittan –  hétfő 17 óra. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 Konfirmációi oktatás és ifjúsági óra –  megbeszélése  

                                               az október 7-i istentisztelet után. 

 Dévai Bíró Mátyás Díj átadása – az október 7-i istentiszteleten. 

 
 
 

Szeretettel ajánljuk kedves testvéreink figyelmébe egyházközségünk       

megújult honlapját: https://obudev.hu 

  

Isten hozott 


Szolgálataink 


Kiadványaink 


Gyülekezetünk 


Galéria 
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aki egyetlen Úr vagy, és egyetlen Megváltót adtál az emberiségnek, 

add, hogy nálad testvérre találjunk egymásban, és egy szívvel és egy akarattal könyörögjünk hozzád!  

Könyörgünk minden ember üdvösségéért:  

a hívőkért és a téged keresőkért, a világ kereszténységéért és evangélikus egyházunkért,  

gyülekezetünkért és a Krisztusban hívők minden gyülekezetéért.  

Őrizd meg nyájadat a hitetlenségtől és a szeretetlenségtől,  

és újítsd meg mindnyájunk életét!  

Jézus Krisztusért kérünk.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 

   
 

 

 
 



 

 
 


