
 

 

 
 

 

 
 (Márk 9,24) 

Az Útmutató 2020-as igéje egy bibliai elbeszélés csúcspontja, amelyben egy édesapa aggódik beteg 

fiáért. Amikor a Mester azt mondja neki, hogy „Minden lehetséges annak, aki hisz”, akkor szakad ki 

belőle ez a kiáltás: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” Micsoda paradoxon van ebben a mondatban! 

Ebben nem az ő fiáért való aggódása szólal meg, hanem saját szenvedése. Példáját személyesen 

magunkra alkalmazhatjuk. Rólunk van szó ebben a történetben. Rólunk és az élő Istenről, aki 

hitetlenségünket hitté tudja formálni. Ebben a folyamatban segítsen minket napról napra az Útmutató. 
(Forrás:https://www.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/496-utmutato-2020) 

   

 
 

 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinata tematikus évet hirdet: 2020 az úrvacsora 
éve lesz. Az MEE kommunikációs szolgálata április 18-án, nagycsütörtökön közleményt adott 
ki. 

Nagycsütörtökön a keresztény világ arra emlékezik, hogy Jézus Krisztus tanítványaival úrvacsorai 
közösséget formált, amikor ezt mondta nekik: „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A mai 
ünnepnapon bejelentjük, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata úgy határozott, hogy 
2020-ra az úrvacsora tematikus évét hirdeti meg. 

Az úrvacsora az egész kereszténység olyan titka, lehetősége és alkalma, ahol a hívők a kenyérben 
és borban megélhetik a közösséget Jézus Krisztussal és egymással is. 

https://www.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/496-utmutato-2020


Reményünk szerint e tematikus év lélekben megerősíti az evangélikus híveket, továbbá előrevisz az 
egyház látható egysége felé vezető úton. Emellett a keresztény hit és kultúra megőrzésének olyan 
programjait tervezzük, amelyek az egyház belső megerősödését és a széles körben értelmezett 
emberi közösség építését szolgálják. 

Konferenciák, találkozók, tanítások, előadások akadémiai és gyülekezeti szinten, művészeti 
alkotások (film, zene, irodalom), pályázatok, továbbá a felekezeti és vallásközi párbeszéd alkalmai 
egyaránt szerepelnek az egy éven át tartó programsorozatban. 

Katolikus testvéreinkkel különösen is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán, protestáns 
társainkkal pedig az évszázados közös út nyomán szeretnénk szorosabbra fűzni a testvéri 
közösséget, tanúskodva a világ számára a megbékélt különbözőségről, és legfőképpen az egyház 
Uráról, Jézus Krisztusról. 

Dr. Fabiny Tamás, elnök-püspök 
Dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke 

 
 

 

Egyházunk 2020-ra meghirdette az úrvacsora évét.  azdagok vagyunk, hiszen Urunk felkínálta 
számunkra az élet kenyerét és italát, az örök élet táplálékát.  égtelen jóságával ajándékozott meg az 

úrvacsorában: benne bűnbánat, bűnbocsánat, közösség, és sok-sok áldás rejtezik. 

Sok mindent lehet még tanulnunk, tisztáznunk, újragondolnunk, 
úrvacsora használatunkkal kapcsolatban. A történelem követendő és elvetni való példát 
egyaránt mutat számunkra az úrvacsorai élettel kapcsolatban. Szeretnénk, ha mai 
módon újra fogalmazhatnánk az örök evangélium titkát, azt, hogy az  ge testté lett és 
önmagát adta értünk!  a kell erősítsük meg az eddigi tradíciónkat, ha szükséges 
gondoljuk újra a teendőinket. 

Kérjük, 2020. Újév napján minden evangélikus istentiszteleten hirdessék meg, s kezdjék 
el az úrvacsora évét.  alálják meg azt a formát, amitől a gyülekezetben téma lesz az úrvacsora, az a 
kincs, amit Urunk azért hagyott ránk, hogy cselekedjük! 

Jézus Urunk szavával kívánunk egyházunknak sok áldást és a megújulás ajándékát az úrvacsora 
évében: 2020-ban: „Aki eszi az én testemet, és issza az én  éremet, annak örök élete  an, és én 
feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,54) 

Erős vár a mi  stenünk! 20  . Karácsony ünnepén: 

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, 
Kon or  éter püspök, Szemerei János püspök 
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A 2020-as esztendőben is 

ízd  jra  leted  risztusra, 

 

hogy békességes-boldog 

és  

áldott új éved kegyen. 



 

 

Január 5., az esztendő első vasárnapja 

 „A kenyér és a bor, Krisztus teste és vére által megkóstolhatjuk  
a mennyek országának előízét.”  Sághy Balázs 

 

 
 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. Bár még sötétség 
borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége 
meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld 
föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről 
jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik 
hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa 
tevéi. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az ÚR dicső tetteit hirdetik.” 
(Ézs 60,1-6) 
 

 
 

 

 
 

 „Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje 
meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna 
szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt 
válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. 
Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal 
kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy 
galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: 
Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,13-17) 
 

 

                          
 

  Rádiós közvetítés – 

   február 2-án, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó 
   vasárnapon 10 órától a Kossuth Rádió  
   templomunkból közvetíti az istentiszteletet. 
 



 

 

Tőled származik minden jó, és az elmúlt esztendőre is Te adtad áldásodat. Megtartottad 
népünket, gyülekezetünket és családunkat. Megélhetést, oltalmat és békét adtál nekünk. Igéddel 
is tanítottál, neveltél és irányítottál. Köszönjük sok jótéteményedet, és kérünk, ajándékozz meg 
boldog új esztendővel. Hirdettesd közöttünk Szent Igédet. Növeld hitünket és szeretetünket. 
Oltalmazd életünket, családunkat és javainkat. Adj békét és haladást mindenben, ami népünk és 
az emberiség javára van. Vezesd akaratod szerint gyülekezetünket és egyházunkat. Hozd el hamar 
az örök új esztendőt egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 

 

 
 

 

Óbudai Evangélikus  eti  írmondó. Megjelenik vasárnaponként. 
Kiadó Jakab Béla parókus lelkész, szerkesztő Proksza  yula. 

Elérhetőségek ·  ivatal: 06-1-388 773 · Jakab Béla: +36-20-8242989 
E-mail: obudev@gmail.com ·  onlap: http://obudev.hu/ 
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