
 

 

 
 

 

 

 (Jn 14,27b) 
 

Száz másodpercig szóltak a harangok! A mi templomunk harangja is. Fiataljaink leszegett fej-

jel álltak a templomban. Ilyen volt a csütörtöki első élő ifjúsági óra kezdete. A magyar fiatalok múltja, 

jelene és jövője pergett le másfél percben. Jövő? Milyen lesz a magyar jövő? 

Nekik is szól Jézus biztatása – ne csüggedjetek!  

És mi, felnőttek – milyen érzés lobogjon bennünk? Gyász, szomorúság, remény vagy remény-

telenség? „Magyar az, akinek fáj Trianon!” – ismerjük az Illyésnek vagy Karinthynak tulajdonított 

kijelentést. Meglepődve olvastam a szállóigéről, hogy tulajdonképpen egyiké sem. Patrubány Miklós, 

a Magyarok Világszövetségének elnöke használta 2000-ben a Magyarok V. Világkongresszusán. 

Fáj Trianon?! Igen fáj! Keresztény hívőként mégsem élhetünk reménytelenül nemzetünk rava-

tala mellett. Nekünk ott van az Istentől ajándékba kapott hit. Merünk-e nézni a hit szemüvegével? 

Sajnos gyakran tapasztalom azt, hogy csupán alkalmanként használjuk a hit erejét. Felvesszük, ha 

már nagy baj van, mint a szemüveget, ha nem látunk, de általában inkább hunyorítunk, állítva a kö-

rülöttünk élőknek, hogy minden kristálytiszta. 

A trianoni megemlékezéshez szükségünk van a hit erejére, mert csak így tudjuk elviselni a 

megváltoztathatatlant, a ma is élő fájdalmat, és a meg nem szűnő megaláztatás érzését. Mi lehet a hit 

általi reménység a nemzet gyásznapján? 

Legnagyobb reményünk az, hogy nem vagyunk egyedül. Isten vigasztaló szeretetével voltunk 

képesek száz évvel ezelőtt túlélni a felfoghatatlant. Nem véletlen, hogy Trianont a babiloni fogsághoz 

szokták hasonlítani. Elveszíteni, elhagyni a földi értéket, és rátalálni a mennyeire. Sem a fogságban 

élőknek, sem a kirabolt nemzetünknek nem volt egyszerű ennek a csapásnak az elfogadása. Isten volt 

az, aki erőt adott a nagyhatalmak gúnyos döntésének az elfogadására. 

Gondoljunk azokra, akik ekkor már két éve elmenekültek az anyaországba, és vagonokba éltek 

méltatlan körülmények között. Azokra, akik tehetősek voltak és kisemmizték őket. Azokra a dolgos 

emberekre, akik elvesztették munkahelyüket, ezáltal a megélhetésüket, akik a kéregetés szégyenét 

kellett megismerjék és elfogadják. Gondoljunk azokra, akik nem menekültek el, hanem maradtak és 

vállalták a kisebbségi sorsot.  

Egy közös volt bennük, keresték azt az erőt, amivel azt a lelki terhet el tudják hordozni. A 

templomok zsúfolásig telve voltak. Nem segélycsomagra vártak, bár arra is szükség lett volna, hanem 

az Ige vigasztaló erejére. 



Az Isten mérhetetlen szeretetének a hirdetése nem vált gúny tárgyává, hanem a nemzet éltetője 

lett ismét. A hit megélését erősítették a születendő Istenes-versek, énekek, nóták. Mind a régmúlt 

emlékéről és a jövő reménységéről szóltak, várva a nagy ítéletet, a revíziót.  

A revízió elmaradt, de mindig talál Isten olyan erőket, akik a nemzet egységének megvalósu-

lásáért szentelik életüket. Nagy erőt és bátorságot jelent kimondani, kikiáltani:  

Jakab Béla parókus lelkész 

 
Aranyosi Ervin 

(részlet) 
 

Hazánkat, s lelkünk emeljük végre fel, 

s ezért – bizony – együtt álmodni kell! 

Hogy újra szép és nagy legyen honunk, 

hogy érezzük, mi összetartozunk! 

Egy nép vagyunk, s csak együtt lehetünk, 

kivételt tett az Istenünk velünk! 

Mert a csoda magyar nyelvünkben él, 

s ha rájövünk e titok mennyit ér, 

akkor a csodánk tudói leszünk, 

és naggyá válik újra a nemzetünk! 
 

 
 

 

 

Óbuda Békásmegyer Önkormányzata június 4-én, a Trianoni 

Békeszerződés 100. évfordulóján ökumenikus megemlékezést 

tartott Csillaghegyen az Országzászló Emlékműnél. 

  

Jakab Béla parókus lelkészünknek a megemlékezésen elhang-

zott főbb gondolatait a nyitó írásában is olvashatjuk.  

 

Az alábbiakban a megemlékezését követő áldását adjuk közre. 

  

 



                                                       
                                                          
 

 

Június 7 – Szentháromság ünnepe 
 

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem 
marad, és én őbenne.” (Jn 6,56) Úgy, ahogyan a magzatot oltalmazza 

az anya méhe, és tápláléka az anya vére. Bozorády Zoltán 
 

  

   

Kozma László 

 

A világnak szétosztotta 

Bor, s kenyérben önmagát. 

Mert testévé lesz az ostya, 

És a bor vérére vált. 

Életét így sokszorozza 

Ki legyőzte a halált. 

Keresztjén az ember sorsa 

Megváltásra így talált. 

S mert igéje rendelé így, 

Valódi az ostya-test. 

Kegyelme a szívben érik, 

Gyümölcsöt hoz a kereszt. 

Feltámadjon a remény, hit, 

S vigasztaló szeretet. 

Kehely tükrözi a vérit, 

Aki értünk szenvedett. 

Szentháromság súlyos titka, 

Hogy a Három mégis Egy. 

S eggyé fogad – így tanítja, 

Ha veszed a kenyeret. 

Örök-Egybe térjen vissza, 

Ki testével egy lehet. 

S borban a kegyelmet issza, 

Ki e földön vétkezett. 



 

Ismét testvéri közösségben hallgathatjuk Isten igéjét! Szeretettel várjuk testvéreinket 

– A Védekezési Szabályzatban megfogalmazottak betartását kérve – a rövidített templomi 

istentiszteleteinken. Akik érthető óvatossággal még nem látogatják istentiszteleteinket, azok-

nak továbbra is rendelkezésükre áll az istentisztelet honlapunkon – obudev.hu – történő meg-

tekintése. 

Továbbra is kérjük, hogy az egyházfenntartói járulékot, perselypénzt és az adományo-

kat – akiknek módjuk van rá – egyházközségünk  

OTP 11703006-22056126-00000000 számú számlára utalják át. 
                                                                                      Köszönettel Egyházközségünk Elnöksége 

   
 

Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság Isten!  

Te adtad életünket, szeretteinket, munkánkat, hazánkat és egész világunkat. 

Te tartod fenn a mindenséget, kezed alkotását.  

Te vettél erőt bűnön és halálon.  

Te ajándékoztál meg bűnbocsánattal és az örök élet reménységével.  

Te viszed célhoz a történelmet, és Te teremted meg örök új világodat.  

Magasztalunk hatalmadért és szeretetedért. 

 Ámen. 
                                                                          Evangélikus liturgia – imádságok 
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